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Apresentação

O	VIII	Congresso	de	Iniciação	Cienfica	-	VIII	CONGIC	-	do	Instuto	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte	(IFRN)	foi	realizado	no	Campus	Natal	Central	
do	IFRN.	Em	oportunidade	inédita	foi	realizado	em	conjunto	com	o	VI	CONNEPI	e	a	EXPOTEC.	

A	realização	conjunta	destes	eventos	possibilitou	uma	grande	integração	entre	jovens	cienstas	dos	Instutos	Federais.	Neste	ano	foram	
apresentados	306	trabalhos	cienficos	com	contribuições	do	Programa	Instucional	de	Iniciação	Cienfica	do	IFRN,	dos	programas	
instucionais	de	iniciação	cienfica	financiados	pelo	CNPq	(PIBIC-EM,	PIBIC	e	PIBITI),	CAPES	(PIBID),	do	PFRH-Petrobrás,	entre	outros.

A	tabela	abaixo	apresenta	a	distribuição	de	argos	por	área	do	conhecimento.A	tabela	abaixo	apresenta	a	distribuição	de	argos	por	área	do	conhecimento.

Tabela	-	Número	de	argos	por	área	do	conhecimento.

O	VIII	CONGIC	apresentou	um	crescimento	de	47%	em	suas	publicações	em	relação	ao	evento	anterior,	o	que	mostra	a	movação	instucional	
para	a	invesgação	cienfica	em	todas	as	áreas	do	conhecimento.

É	importante	ressaltar	a	parcipação	de	todos	os	campi	do	IFRN	e,	em	parcular,	dos	bolsistas	de	iniciação	cienfica	do	campus	de	Educação	
a	Distância,	parcipantes	do	evento	pela	primeira	vez	e	movados	pelo	Programa	Instucional	de	Pesquisa	do	IFRN.

A	Comissão	Organizadora	do	VIII	CONGIC	expressa	seus	agradecimentos	à	Direção	Geral	do	Campus	Natal	Central	pelo	acolhimento	do	evento	
e	o	apoio	para	a	sua	realização,	bem	como	ao	comitê	cienfico	e	aos	autores.

Boa	leitura!

Os	OrganizadoresOs	Organizadores
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RESUMO  

 A instituição do que é o gênero dramático 
aconteceu na Grécia através das tragédias em 
decorrência das manifestações de culto a Dionísio. 
Buscando ressaltar a presença desta classificação 
literária nos livros didáticos de língua portuguesa – já 
que o livro didático é um material muito utilizado na 
metodologia de ensino de várias escolas públicas 
brasileiras – esta pesquisa se dispôs a revisar os temas 
relacionados a estes assuntos, por exemplo, as 
classificações literárias, a história do livro didático, a 
importância e a influência que o livro didático exerce 
sobre o processo de ensino-aprendizagem das escolas 

públicas, como preparação para as análises dos livros 
que formam o Corpus da pesquisa em questão. Após 
essa revisão de temas formulamos um questionário 
composto por sete questões para nos auxiliar no 
processo de execução das análises dos livros didáticos 
distribuídos pelo PNLEM (Programa Nacional do Livro 
Didático para o Ensino Médio) 2009. Nosso objetivo é 
fazer um levantamento sobre a presença do gênero 
dramático nos livros didáticos ofertados pelo PNLEM 
2009 e avaliar qual a importância dada a essa 
classificação literária tanto na formação acadêmica 
quanto cidadã do aluno.  

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Gênero Dramático, Gênero Literário, Literatura, Livro Didático. 

 

THE PRESENCE OF DRAMATIC GENRE IN PORTUGUESE LANGUAGE TEXTBOOKS 

ABSTRACT  
The institution of what happened is the 

dramatic genre in Greece through the tragedies as a 
result of the manifestations of the cult of Dionysus. 
Seeking to emphasize the presence of this classification 
in literary English language textbooks - since the 
textbook is a material widely used in teaching 
methodology in several Brazilian public schools - this 
research set out to review the issues related to these 
issues, for example, classifications of literature, history 
of the textbook, the importance and influence that the 
textbook has on the process of teaching and learning in 

public schools in preparation for the analysis of the 
books that form the corpus of this research. After this 
review of issues formulated a questionnaire consisting 
of seven questions to help us in the implementation 
process of the analysis of textbooks distributed by 
PNLEM (National Textbook Program for High School) in 
2009. Our goal is to make a survey on the presence of 
the dramatic genre in textbooks offered by PNLEM 2009 
and assess what is the importance given to this literary 
classification in both the academic and student citizen. 

 

 KEY-WORDS: Genre Drama, Literary Genre, Literature Textbook. 
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A PRESENÇA DO GÊNERO DRAMÁTICO NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INTRODUÇÃO 

 
Os livros didáticos (de agora em diante LD) são livros com objetivos pedagógicos que surgiram 
para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das escolas. É comum que este material 
esteja quase sempre presente na metodologia de ensino da maioria das escolas públicas 
brasileiras. Para alguns professores, ele é indispensável. Pensando nisso é muito importante 
que o LD seja de qualidade, pois este material está diretamente relacionado à formação 
acadêmica dos alunos. São várias as questões levantadas sobre o assunto, podemos citar o 
processo comercial pelo qual o LD vem passando, as condições nas quais o professor se 
encontra na sala de aula, o interesse dos docentes em expandir seus conhecimentos, a 
procura dos alunos por meios didáticos eficientes etc. 

... Não é professor que adota o LD; mas, o professor é adotado pelo LD, devido a uma 
série de fatores, tais como: as facilidades que o LD proporciona, a escassez de 
materiais didáticos, falta de uma política de formação adequada. (GERALDI, 1997 
apud SILVA, Ivete Aparecida da, 2009, p. 214). 

 

Nesse caso, vemos que a autora se refere ao uso que alguns professores fazem do recurso que 
lhe é oferecido. Nesse caso, o LD. A desvalorização do profissional da educação o leva a 
necessitar de mais de um emprego, o que gera um acúmulo de aulas a serem dadas, com isso, 
o professor dispõe de pouco tempo livro para se preparar e preparar suas aulas, além do que, 
muitos destes profissionais não tiveram acesso à formação adequada e acabam prejudicados 
na hora de lecionar. Em algumas escolas, ainda encontramos professores apenas com o 
ensino médio ou lecionando uma disciplina que não é a sua área de formação. Assim é 
compreensível que alguns professores usem bastante o LD, afinal é um auxílio bem prático na 
hora de ensinar.   

O adjetivo “didático” faz do livro um objeto peculiar, imprimindo-lhe um caráter 
comercial, mercadológico, que faz dele um bem descartável que, para fomentar o 
mercado, precisa fazer constantes consumível, um produto revisões das edições, 
tornando desatualizadas as publicações anteriores. (SILVA, Ivete Aparecida da, 2009, 
p. 214). 
 

As coleções ofertadas pelos programas de distribuição de LDs são substituídas por novas 
coleções periodicamente. No caso do PNLEM, a cada três anos as editoras preparam novas 
coleções e as divulgam para que os professores possam escolher, através do catálogo de 
divulgação. Consequentemente, quanto melhor for o livro, mais vendável ele será. O que trará 
lucros aos seus fabricantes. E assim vai se desenvolvendo processo mercadológico do LD, o 
que pode prejudicar o material, pois ele passa a ser visto apenas como um objeto comercial e 
não como um auxílio didático.  

Quanto ao gênero dramático, trata-se de uma das três divisões das classificações dos gêneros 
literários. 

As classificações literárias surgiram através das formas artísticas de representação que 
surgiram na Grécia, originalmente como maneiras de adoração aos Deuses. Essas encenações 
foram divididas de acordo com suas características e deram origem as formas de imitação, os 
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gêneros literários. Tais definições sempre retomam a obra “A República” de Platão. Entre as 
classificações literárias temos o gênero épico, em que o poeta narra os fatos e a sua narração 
alterna-se com as falas dos personagens. O gênero lírico, onde somente o poeta aparece, 
exclamando suas emoções para transmitir seus sentimentos ao público com grande 
intensidade, o chamado “eu lírico”. Enquanto o gênero dramático pode ser considerado a 
síntese dos outros dois gêneros literários, onde o poeta desaparece e passa aos personagens a 
tarefa de expressar os sentimentos e os objetivos do enredo. 

 

 “A classificação das obras literárias segundo gêneros tem sua raiz na República de 
Platão. No 3º livro, Sócrates explica três tipos de obras poéticas: ‘O primeiro é 
inteiramente imitação.’ O poeta como que desaparece, deixando falar, em vez dele, 
personagens. ‘isso ocorre na tragédia e na comédia.’ O segundo tipo ‘é um simples 
relato do poeta; isso encontramos principalmente nos ditirambos1.’ Platão parece 
referir-se, neste trecho, aproximadamente ao que hoje se chamaria de gênero lírico, 
embora a coincidência não seja exata. ‘o terceiro tipo, enfim, une ambas as coisas; tu 
o encontras nas epopéias2...’ [...]” (ROSENFELD, Anatol, 1995, p.3-7). 

 

O gênero dramático - como já foi dito anteriormente - teve sua origem na Grécia, em 
decorrência às manifestações de culto a Dionísio. Este também pode ser chamado de texto 
teatral. Assim, o gênero dramático ou texto teatral é a origem do teatro, da encenação. Nesse 
caso, o gênero dramático é aquele escrito com o objetivo de dar início à encenação de uma 
peça teatral. Trata-se de um texto inconfundível por suas características de escrita. Como 
podemos ver no trecho a seguir, retirado da obra “O Santo inquérito” de Dias Gomes: 

Primeiro Ato (...) 

BRANCA 

Uma vez... sim. (Adivinha os pensamentos do padre, reage prontamente.) Mas não 
foi naquela noite! Juro por Deus, não foi! 

PADRE 

(Cerra os olhos, como se procurasse fugir a todas aquelas visões e mergulhar em si 
mesmo.) Branca... pode ir. Eu preciso fazer minhas orações. (...) (GOMES, Dias. 2002, 
p. 45) 

Como foi possível observar no trecho acima, o texto teatral divide-se em falas, identificando a 
fala de cada personagem e rubricas – que são pequenos trechos onde se explicam detalhes 
como expressão de personagens, detalhes que devem acontecer no palco (iluminação, 
mudança de cenário, etc.) - que auxiliam a imaginação do ator/leitor a compreender o sentido 
desejado pelo autor da peça teatral em tal cena.     

Segundo (Grazioli, 2008, p. 9) o estudo adequado do gênero dramático nas escolas pode 
auxiliar na formação acadêmica e pessoal do aluno. Ainda segundo ele, as atividades com o 
texto teatral ajudam diretamente o aluno em desenvolver habilidades como uma melhor 

                                                           
1 O ditirambo trata do estilo em que o poeta é o único a falar, devendo expressar-se de maneira emocionante. 

 
2 Nas epopéias temos o poeta em discurso com os personagens.  
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relação social, pois a convivência em grupo o ajuda a superar as diferenças e a timidez, a 
necessidade de decorar falas está diretamente ligada ao desenvolvimento da memória, o que 
é outro fator positivo, também é desenvolvida a capacidade de percepção. Estes e outros 
vários aspectos são citados pelo autor como fatores positivos na arte teatral dentro do 
contexto escolar. 
 

O teatro é uma arte de caráter revolucionário e transformador. Por permitir ao ser 
humano a oportunidade de ver e de se ver, de falar e de se escutar, de pensar e de se 
pensar, consciente de si e de sua ação, é capaz de dar sua contribuição para resgatar 
o ser humano em sua totalidade – corpo - mente e espírito – na educação de forma 
criativa e espontânea. (SITTA e POTRICH apud Grazioli 2008, p. 9) 
 
 

Após todas essas considerações sobre o LD e o gênero dramático podemos compreender a 
importância da abordagem correta deste conteúdo literário neste material pedagógico.  

Levando em conta a influência que os LDs podem exercer na aprendizagem dos alunos e o 
quanto a “convivência” com gênero dramático pode ser positiva, a pesquisa “Gênero 
Dramático: sua presença no livro didático de língua portuguesa” busca analisar a presença do 
gênero dramático neste material didático como uma forma de mostrar aos professores a 
maneira como este tema esta sendo tratado e fazê-los refletir sobre a influência positiva que 
o estudo adequado do gênero pode exercer na vida dos alunos ou o quanto a falta do estudo 
deste gênero literário pode privá-los de experiências interessantes. 

METODOLOGIA 

Durante os primeiros meses de nossa pesquisa fizemos revisões bibliográficas sobre todos os 
temas relacionados ao nosso trabalho. Primeiro fizemos uma análise do catálogo do PNLEM 
2009 para avaliar o espaço dado aos gêneros literários na apresentação dos livros didáticos 
aos professores. Em seguida, fizemos a leitura de dois artigos sobre as teorias dos gêneros 
literários. Nesse caso foram utilizados os textos “José Saramago: hibridismo e transformações 
dos gêneros literários”, de Vera Bastazin e “Géneros literários e géneros jornalísticos Uma 
revisão teórica de conceitos”, de Paula Cristina Lopes. Feito isso, foram realizadas algumas 
discussões sobre o tema entre o autor/orientador do projeto e as pesquisadoras. O mesmo 
processo de leitura e discussão de tema foi feito em relação ao LD. Nesse caso foram 
utilizados vários artigos. Por exemplo, “O livro didático de língua portuguesa no Brasil”, de 
Ivete Aparecida da Silva Ota, “Livro didático de língua portuguesa, suporte ou armadilha para 
a literatura?, de Ceciliany Alves Feitosa, “O livro didático de português no ensino médio: um 
olhar sobre o enfoque dado ao estudo da literatura”, de Márcio Henrique Lopes e Miguel 
Fecchio, entre outros artigos. Além disso foi feita leitura e um fichamento do livro “Teatro de 
se ler, o texto teatral e a formação do leitor”, de Fabiano Grazioli. Trata-se de um livro que 
fala sobre realidade das escolas públicas em relação ao texto teatral e esclarece os aspectos 
positivos que o trabalho adequado deste texto exerce na formação do aluno. Passada essa 
fase de preparação, estamos trabalhando nas análises dos livros didáticos com a ajuda de uma 
ficha de análise com  sete questões pré-estabelecidas por nós, entre elas, a) O livro tem 
capítulo especifico sobre os gêneros textuais? b) O livro tem capítulos específicos sobre 
gênero dramático? c) Que parte do livro é dedicada ao gênero dramático: capítulo ou tópico? 
d) Há referências do gênero dramático em outros capítulos não destinados exclusivamente ao 
tema? e) Qual abordagem é dada ao texto teatral no livro,  gênero literário ou gênero textual? 
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f) Há espaços para reflexão do tema nas propostas do autor? g) Há sugestão de montagem de 
espetáculos? 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Dentre os livros que compõem o Corpus da pesquisa – os livros didáticos do PNLEM 2009 – 
aqui foi analisado o livro “Português de olho no mundo do trabalho” de Ernani Terra e José de 
Nicola.  

No livro “Português – de olho no mundo de trabalho”, encontramos um capítulo específico 
sobre gêneros literários intitulado de “A arte literária”. Nele encontramos a arte literária 
definida da seguinte forma: “Literatura é arte literária. Somente o escrito com propósito ou a 
intuição dessa arte, isso é, com artifícios de invenção e de composição que a constituem, é, a 
meu, literatura”.  

 Este capítulo é composto por sete páginas que dividem os temas relacionados ao assunto em 
tópicos e exemplos do que ali é apresentado – no caso, a arte literária, a ideia de movimento 
em diferentes linguagens e os gêneros literários. Entre as exemplificações das definições de 
arte encontramos imagens de obras plásticas, conhecidas como “Esboço para negra” e “A 
Negra” de Tarsila do Amaral, bem como algumas citações e fragmentos textuais de artistas 
renomados. Por exemplo, o fragmento e a citação abaixo: 

PAI JOÃO (fragmento) 

“A filha de Pai João tinha um peito de  

Turina para os filhos de ioiô mamar:  

Quando o peito secou a filha de Pai João  

Também secou agarrada num  

Ferro de engomar. 

A pele do Pai João ficou na ponta  

Dos chicotes. 

A força de Pai João ficou no cabo 

Da enxada e da foice. 

A mulher de Pai João o branco 

A roubou pra fazer mucamas.” (LIMA, Jorge de. 1980, v. I, p. 111.) 

“Muitas vezes se diz que a ‘literariedade’ reside, sobretudo, na organização da 
linguagem que torna a literatura distinguível da linguagem usada para outros fins. 
Literatura é linguagem que coloca em primeiro plano a própria linguagem: torna-a 
estranha, atira-a em você - ‘Veja! Sou a linguagem! ’ – assim você não pode se 
esquecer de que está lidando com a linguagem configurada de modos estranhos.” 
(CULLER, Jonathan, 1995, p. 35) 

Antes de falar sobre os gêneros literários o autor do livro apresenta a arte literária como a 
manifestação artística produzida com o propósito de interpretação e complementa esta 
informação com exemplos de tais manifestações, como a pintura, a escultura e a poesia.   

Na sequencia, os Gêneros literários são, primeiramente, apresentados de uma forma geral. 
Com informações do tipo suas formas de manifestações - que podem ser em prosa ou em 
verso. O autor do livro retoma a clássica divisão literária formulada por Aristóteles, cerca de 
350 a.C.; que se divide em lírico, dramático e épico. Vale ressaltar no livro em questão 
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(“Português de olho no mundo do trabalho”) encontra-se uma quarta divisão para os gêneros 
textuais, o gênero narrativo, do qual o autor do livro se utiliza para classificar as narrativas 
literárias escritas em prosa.  
Sobre o gênero lírico temos: a origem de seu nome: vem de lira, instrumento musical que 
acompanhava os cantos dos gregos. (...) E as suas subdivisões: “Pertencem a este gênero os 
poemas em geral, destacando-se: Ode e hino; Elegia; Idílio e écloga; Epitalâmio e Sátira.” 
Como exemplificação do gênero encontra-se “SONETO DE FIDELIDADE”, de Vinicius de Morais. 
Em seguida, fala-se sobre o gênero dramático. Este é apresentado de maneira parecida ao 
gênero anterior. Fala-se da origem do nome drama: “Drama em grego significa ‘ação.” e as 
modalidades nas quais esse gênero literário pode aparecer, sendo elas, a tragédia; a comédia; 
a tragicomédia e a farsa. No ultimo capitulo, dedicado às atividades, encontramos uma 
referencia ao gênero dramático em uma questão que apresenta uma tragédia em um ato com 
duas propostas de interpretação.  

“O Capitalismo mais reacionário” 
Tragédia em um ato 
Personagens: o patrão e o empregado 
Época: atual 
Ato único 
EMPREGADO - Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há quarenta anos que trabalho 
na empresa e até hoje só cometi um erro, 
PATRÃO – Está bem, meu filho, está bem. Mas de agora em diante tome mais 
cuidado. 
(Pano rápido) 
(MILLÔR, Fernandes. 1974, p. 15) 

Mas não foi encontrada nenhuma proposta de montagem de espetáculos. 
Da mesma forma, são apresentados o gênero épico e o narrativo, com definições e exemplos. 
É interessante comentar que dentro do capítulo encontramos um pequeno texto falando aos 
alunos sobre a importância de ser um crítico literário e como sê-lo. No livro do aluno, ele 
encontra como referências para conhecer mais sobre o assunto os livros utilizados e 
apresentados nas referências bibliográficas. 
Podemos observar que as classificações dos gêneros literários estão em um capítulo que 
representa 1,23% de todo o livro, assim, o gênero dramático representa uma porcentagem 
ainda menor.   

 
CONCLUSÕES  
 
A partir dessas observações sobre os temas relacionas a nossa pesquisa fica clara a relação 
entre o livro didático e a qualidade que este deve ter para uma adequada formação do aluno. 
As questões levantadas sobre os LDs e sobre os gêneros literários – especificamente sobre o 
gênero dramático - nos permitem ver o quanto o LD é influente na metodologia de ensino das 
escolas públicas brasileiras, que por sua vez são agem diretamente no processo de formação 
de cidadãos éticos e bem preparados para as questões que vão encontrar durante sua vida. 
Assim como também podemos ver que o gênero dramático pode e deve possibilitar 
experiências importantes para os alunos através das vivências teatrais, mas não está sendo 
valorizado corretamente dentro deste material didático, tampouco visto com a perspectiva de 
influencia positiva na vida do aluno. 
 Além disso, os professores devem estar preparados para dar subsídio aos seus alunos, pois o 
LD deve adotar todo o conteúdo a ser estudado durante o ano letivo e se trata de um material 
de auxílio, mas não de um recurso único para ser utilizado durante as aulas em sala de aula. 
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No livro analisado, foram encontradas informações interessantes, porém comuns. São 
passagens pequenas e resumidas, uma vez que o LD que analisamos se trata de um livro 
volume único – a ser utilizado durante todo o ensino médio.  
Vale salientar que o LD não deve ser o único material utilizado pelos professores e por seus 
alunos, os professores precisam estar preparados para dar subsídio aos seus alunos, pois o LD 
é acessível, gratuito, mas não deve ser considerado um recurso metodológico pronto e 
acabado. 
 

 
_______________________ 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  
  

1. BRASIL. Catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio: PNLEM/2009 
– Língua Portuguesa: Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. - Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2008. 

 
2. FEITOSA, Ceciliany Alves. Livro didático de língua portuguesa, suporte ou armadilha 
para a literatura? Disponível em < http://alb.com.br/arquivo-
morto/edicoes_anteriores/anais16/sem08pdf/sm08ss11_05.pdf > Acesso em 
12/06/2011. 
 
 3.  GOMES, Dias. O Santo inquérito. Rio de Janeiro, Ediouro, 2002. 
 
4. GRAZIOLI, Fabiano Tadeu. Os princípios gerais do teatro na escola e o afastamento 
da atividade teatral significativa da escola brasileira. Disponível em       < 
editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/download/317/66  >  

 5. GRAZIOLI, Fabiano Tadeu. Teatro de se ler: O texto teatral e a formação do leitor.  
Passo Fundo, EDIPUF, 2007.  
 
6. LOPES, Márcio Henrique e FECCHIO, Miguel. O Livro didático de português no 
ensino médio: um olhar sobre o enfoque dado ao estudo da literatura. < 
http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/1418/1241 >  
  
7. LOPES, Paula Cristina. Géneros literários e géneros jornalísticos Uma revisão teórica 
de conceitos. Disponível em: < http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-generos-lopes.pdf  >  
Acesso em: 13/03/2011. 
 
8. SILVA, I. A. O livro didático de língua portuguesa no Brasil. Disponível em:< 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155013366016> Acesso em 
15/03/2011. 

9. TERRA, Ernani e NETO, José de Nicola. Português de olho no mundo do trabalho. 
São Paulo, Scipione, 2011. 

0012

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem08pdf/sm08ss11_05.pdf
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem08pdf/sm08ss11_05.pdf
http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/1418/1241
http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-generos-lopes.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155013366016


OLIVEIRA & SIQUEIRA (2011) 
 

 

 

10. SILVA, I. A. O livro didático de língua portuguesa no Brasil. Disponível em:< 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155013366016> Acesso em 
15/03/2011. 

11. TERRA, Ernani e NETO, José de Nicola. Português de olho no mundo do trabalho. 
São Paulo, Scipione, 2011. 

0013

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155013366016


XAVIER ET AL (2011) 
 

 
ANÁLISE E PERCEPÇÃO DA CONSTRUÇÃO, CARÁTER E EFEITOS DO JORNAL VEREDAS IFRN – 

CAMPUS IPANGUAÇU 

H.T.B Freitas, N.P Xavier & & L. A. C. Pimentel 
Campus Ipanguaçu – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Campus Nova Cruz – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

                  HugoBessa@Rocketmail.com – Luizalbertopimentel@hotmail.com – nayara_prix@yahoo.com.br  

 

 

 
RESUMO  
 
 
Neste ensaio, nos adjetivamos a fazer um estudo sobre o jornal "Veredas", produzido e editado pelo IFRN - Campus 
Ipanguaçu. Baseamos esse estudo nas duas edições existentes analisando o seu conteúdo na tentativa de entender 
sua influencia no meio que irá se inserir e detectar pontos bons e ruins dando uma idéia de como melhorar o jornal 
para melhor aproveitamento construtivo em sua formação. A análise foi feita a partir das duas edições do jornal, 
tomando como base o caráter do conteúdo, a intenção do material apresentado e a influencia que esse material 
pode vir a ter sobre o leitor. Questionar, opinar e elaborar propostas foi foco para que se cumpra o objetivo de 
discorrer melhorias se cumprindo então o papel de jornal quanto os seus objetivos.  
 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Jornal, influencia, Veredas, leitor.  

 
ANALYSIS AND PERCEPTION OF CONSTRUCTION, CHARACTER AND EFFECTS OF THE 

NEWSPAPERS’S VEREDAS IFRN – CAMPUS IPANGUAÇU 
 

ABSTRACT 
 

In this essay, we aim to do a study on the Journal," produced and edited by IFRN - Campus Ipanguaçu. We 
base this study in the two editions by analyzing the existing content in an attempt to understand their influence on 
the medium that will insert and detect good  and bad points giving an idea of how to improve the newspaper to 
better use their constructive training. Analysis was made from the two editions of the newspaper, based on the 
character of the content, the intent of the material presented and the influence that it may have on the reader. 
Question, opinion and make proposals  focus was to be fulfilled in order to discuss improvements being fulfilled then 
the newsprint as their goals. 

 

 KEY-WORDS: Newspapers, influences, Footpaths, reader. 
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ANÁLISE E PERCEPÇÃO DA CONSTRUÇÃO, CARÁTER E EFEITOS DO JORNAL VEREDAS IFRN – 

CAMPUS IPANGUAÇU 

 
INTRODUÇÃO 
 

 

Os primeiros jornais criados no mundo surgiram antes de Cristo na antiga Roma 
governada na época por Julio Cesar. Naquele tempo a sociedade era pouco alfabetizados e os 
escritos jornalísticos pouco seria difundido com uma sociedade nessas condições, com isso o 
jornal foi sofrendo mudanças e adaptando-se ao publico onde culminou em sua popularidade 
com a invenção da imprensa e logo ganhou uma funcionalidade que foi bem além das 
expectativas se tornando o veiculo de comunicação mais usado no mundo ate a invenção dos 
aparelhos radialisticos e televisivos. Porém mesmo com tanta tecnologia ainda é um forte 
meio de comunicação e de grande popularidade noticiando o mundo ao próprio mundo. 

 Na atualidade a informação é essencial para o desenvolvimento da sociedade em 
vários aspectos, inserido nisso encontrasse os jornais escritos que abrangem vários temas 
como: política, economia e lazer. Ou seja, o jornal é uma ferramenta que serve 
essencialmente para informar. A sociedade deve ser informada de fatos que possam ser 
relevantes e necessários, sendo assim também um objeto para formação de idéias e opinião 
dos leitores.   

 As instituições federais dotam de um importante papel para o desenvolvimento e 
formação de todo um meio social, e nesse meio as instituições por vezes parecem isoladas e 
fechada para ao conhecimento publico (cidade, comunidade). Ver o jornal como forma e 
ferramenta de interação tanto acadêmica (meio institucional interno) quanto social 
(comunidade ou cidade), poderia ajudar a dissolver os conhecimentos e mostrar o que 
acontece dentro desses lugares de ensino. 

 Reconhecendo a necessidade de interagir mais com o meio inserido, O Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu (IFRN 
– IP) inovou com a idéia de criação de um jornal de nome “Veredas” que pudesse informar 
sob a própria, levando assim um pouco mais do instituto a comunidade e os alunos. 

“Descobrimos que muitos professores sentiam a necessidade 
de compartilhar suas práticas pedagógicas bem  sucedidas,  
pois acreditavam  que  as  produções  dos alunos não podiam  
ser apenas mero pretexto para se dar uma nota, ou seja, um  
improfícuo  mecanismo  avaliativo que objetivava apenas uma 
pretensa “me d i ç ã o ” de conhecimento .”  

Editorial, 1° Edição do jornal Veredas. 
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 Essa idéia acabou gerando as primeiras edições do jornal com caráter institucional.  
Com as duas edições lançadas até agora, foi possível levantar algumas questões sobre os 
efeitos que possam vir a ocorrer principalmente na interação do instituto com a comunidade 
e que com isso venha a melhorar a comunicação entre ambos. Foi feita uma análise do 
conteúdo do jornal e de como ele se portou ao chegar às mãos dos leitores, onde levantamos 
dados que demonstraram características da construção, como: intenção do jornal, 
estruturação e seu tema informativo de acordo com o publico leitor. 

 O jornal tem caráter democrático, permitindo assim uma ampla participação da 
instituição, já que abrange tanto servidor quanto aluno.  Conceder a participação dos alunos 
gera, supostamente, uma valorização dos trabalhos produzidos por eles sejam em sala ou 
alguma atividade que não envolva o meio acadêmico. Envolver o aluno junto à instituição por 
meio do jornal ocasiona uma melhor integração com o meio acadêmico. 

 

 

Foi pensando nisso, que resolvemos concretizar nossos 
rascunhos mentais em algo palpável, para que toda a 
comunidade escolar possa conhecer mais de perto o que se 
produz nas nossas salas de aula, estreitando,  assim , a parceria 
escola e comunidade. 

  Editorial, 1° edição do jornal Veredas. 

 

 Com essa abertura democrática e com esse amplo acervo de temas tratados, o jornal 
se torna mais atrativo, já que seu conteúdo é flexível ao leitor. Essa flexibilidade também 
demonstra que o jornal não possui uma linha fixa a ser seguida para produção de suas 
matérias e textos, levando desde informações acadêmicas até a sutileza de uma poesia. 

 

“Choro, pois foi a maneira 

Que encontrei de ser feliz. 

 Chorar para mim  

 É o que os outros chamam de sorrir.” 

Jornal Veredas, Aline Kellyane. 
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 Partindo da intenção do jornal, que é informar e fornecer conhecimento que venha a 
ser útil; analisamos e constatamos que o Veredas cometeu falhas, em tratando-se de alguns  
textos longos e outros com uma linguagem atípica, ou seja, muito formalizada fazendo com 
que não chame a atenção do leitor e utilizando um espaço do jornal que poderia abordar 
temas mais  atraentes e objetivos. 

 

 Além de conter textos de caráter acadêmicos, também trata de assuntos sociais como 
preconceito e cultura. Ao tratar desses assuntos carrega a responsabilidade de se manter 
parcial já que seu papel não é induzir opinião, com isso mostrasse livre de influencia externa, 
ou seja, alguma influencia política ou empresarial, focando o objetivo de informar e fazer com 
que os leitores formem suas próprias opiniões a respeito aos assuntos tratados. 

 A intenção de um jornal pode também não condizer algumas vezes com o que vem a 
ser publicado, os textos e matérias tem por intenção chamar a atenção do leitor com temas 
chamativos e que tragam a vontade de conhecer o conteúdo do jornal. Isso se dar desde o 
titulo de uma matéria até o tamanho do conteúdo que ela vem ocupar.  

 

“ATUAL CONJUNTURA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
CAMPUS IPANGUAÇU.” 

       Jornal Veredas, Paulo Martins de Oliveira. 

 

 A compreensão dos textos de um jornal deve-se também a sua escrita como parte da 
estruturação do mesmo e tomando como base o público leitor. Assim, partindo desse 
conceito, o jornal deve adaptar-se a quem o ler - um fato no qual o jornal por nós analisado, 
pecou; a não adaptação da linguagem ao publico, em alguns textos, no que diz respeito a 
tamanho de matérias – tudo isso que torna a leitura inacessível nas mãos de quem não é 
habituado à linguagem formal. 

  

A marca indelével da natureza do imaginário das  gentes  se  
faz  sentir  na  tenrice  da  idade  das primeiras mocices. 

    Jornal Veredas, Valdir Moreira. 

O jornal está em circulação na instituição, especificamente no campus Ipanguaçu, mas 

está sendo expandido para a comunidade em geral desse município.  
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É característico de jornais, revistas, programas de tv, alguns de rádio, que sejam 

agentes influenciadores sobre quem os veem/leem. Em toda a sua conjuntura histórica, o 

jornal vem sofrendo modificações. A mais importante dessas é a de que atualmente ele pode 

ser abrangido para qualquer parte da população – mesmo que muitas vezes tenhamos que 

comprar. Não é uma distribuição gratuita e de acesso de todos, mas já não é como 

antigamente. Hoje podemos colocar nas matérias desses periódicos quaisquer assuntos, até 

mesmo aqueles que antes eram chamados de polêmicos – como política, religião, opinião 

contrária a governantes, entre outros. 

No nosso caso, especifico do jornal “Veredas”, temos sujeitos sendo influenciados 

dentro da instituição; alunos e servidores. As matérias publicadas neste, são de caráteres 

distintos – mesmo que estejam para expor informações sobre a instituição, projetos, textos de 

alunos feitos em sala de aula (poemas e textos literários, por exemplo). Tudo isso engloba 

questões mais profundas como: “de que forma essas matérias farão efeito sobre essas 

pessoas que tem acesso a ele?”.  

Educação, liberdade, autonomia, pensar, refletir, sociedade, 
cidadania... Algum tempo atrás, não sabia qual era o sentido de 
tais aspirações que hoje me fundamentam, além de ter 
demorado a maior parte da minha vida como aluna, sem ao 
menos saber que tais entes, poderiam se vincular a um espaço, 
no qual passo a maior parte da minha vida, lugar este chamado 
escola. No entanto, até o meu ingresso no IFRN, apesar de 
sempre acreditar que o único meio de se conseguir o que se 
almeja seria através da educação - motivo pelo qual escolhi 
submeter ao processo seletivo para entrar no Instituto - demorei 
muito para "pensar" o real sentido do que é educação. 

Jornal Veredas, Jailma Lopes Dutra Serafim 

Compreendemos que os alunos, estando numa faixa etária menor que a dos 

servidores, estão mais suscetíveis a intervenções em suas opiniões, até mesmo na questão de 

identidade desses indivíduos: a influência que os alunos sofrem é mais fortemente 

perceptível, pela idade, pelos diferentes momentos e conflitos, pela formação de caráter que 

nesse momento está numa fase mais oscilante – onde os conhecimentos vão sendo 

absorvidos na mesma proporção que vão ficando acumulados e, muitas vezes, a maioria deles 

aceitos como “Está é a informação certa e é nela devo me embasar”. 
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Na primeira edição do nosso jornal, na primeira página, temos uma apresentação do 

campus; expondo “resultados expressivos” deste, mostrando qualidades, prêmios ganhos em 

olimpíadas, etc. Fatos que realmente ocorrem, situações positivas que devem ser mostradas 

sim. No entanto não podemos esquecer que o campus não dota somente de acontecimentos 

positivos. Há defeitos, como toda instituição que é regida por humanos – capazes de errar 

sempre. Certamente não há de se apresentar, em edições de jornais, programas de tv, ou 

qualquer outro meio de comunicação fatos negativos de qualquer que seja o tema da matéria, 

seja de empresas, instituições ou outros, simplesmente porque não é conveniente para tais, 

expor esse tipo de coisa. Mas mostrar os problemas também faz com que a imagem do 

instituto, que está sendo sujeitada, se torne a mais verdadeira. E mostrar isso no Veredas, que 

é do campus e está disposto a trazer  a diferença entre esses meios é  sensacional, porque os 

sujeitos lá fora – e na própria instituição - estarão cientes que há erros a serem corrigidos, e 

estamos caminhando para esse processo. 

O IFRN , Campus Ipanguaçu, tem  quatro  anos  de existência e já 
nos mostra resultados expressivos,   tais como:  melhor  
desempenho  no ENEM dentre todas as escolas do Vale do Açu;  
Medalhas na OBMEP, inclusive de ouro; Participação honrosa na 
II Olimpíada Nacional de História do Brasil; Premiação de Artigos 
apresentados em congressos estaduais e regionais. 

Jornal Veredas, Francisco de Assis Aderaldo  

 

 Não só corpo docente e discente do IFRN campus Ipanguaçu são influenciados pelo 

Veredas, a comunidade também é membro importante dessa história, visto que a distribuição 

do jornal é feita no município. Um dos fatores principais dessa influência é decorrente de 

matérias que percorrem sobre os dois cursos que o campus oferece; Agroecologia e 

Informática.  

 A partir do momento que apresentamos temas tão atuais e de relevante importância 

para a população, estamos abrangendo o conhecimento de quem o lê. No caso das matérias 

sobre assuntos característicos de Agroecologia temos o interesse dos agricultores – que são 

em maioria nessa região -, por conseguinte, a visão ampliada que esses terão sobre o modo 

de cultivar, as melhores formas de obter grandes resultados na agricultura e mesmo assim 

deixar o ambiente de cultivo limpo – fato que não é presenciado nas grandes firmas agrícolas 

e até mesmo pequenos produtores rurais que utilizam produtos altamente tóxicos; 
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herbicidas, fertilizantes com componentes químicos nocivos à saúde humana, animal e até 

mesmo vegetal. Estando cientes disso, os produtores da nossa região nos trarão respostas 

positivas em forma de uma agricultura de cultivo orgânico e mais saudável para todas as 

mesas, inclusive às suas próprias.  

 As matérias de informática também são de grande importância informativa. 

Principalmente pelo fato de que trata-se de tecnologia no ramo da informação 

computadorizada -  que tanto precisamos atualmente para um bom armazenamento de 

informações, e-mails, redes sociais para expor produtos, conhecer público consumidor, etc. É 

uma informação que satisfará tanto jovens quanto aqueles mais velhos que vão começar um 

processo tecnológico para suprir necessidades, sejam no seu negócio, no anseio pelo 

conhecimento que está englobado na internet... seja onde for.  

 Um dos fatores que o Veredas tem deixado a desejar, como já dito nesse ensaio, é que 

algumas dessas matérias contendo textos das áreas específicas de Agroecologia e Informática 

– escritos pelos próprios professores das respectivas áreas – são grandes, chegando a tomar 

até mais de uma página do jornal, o que não é interessante. Além disso, temos os termos 

técnicos que são usados de forma exacerbada, e sabemos que nem todos possuem 

conhecimento científico para fazer distinção desses termos. É preciso cuidado redobrado na 

elaboração de matérias desse tipo, já que o jornal não se restringe somente ao ambiente 

escolar, mas também à pessoas que possuem diferentes graus de escolaridade e não estão 

familiarizados com a linguagem culta e termos técnicos. 

 
Atualmente, são disponibilizadas no mercado muitas 
distribuições Linux, que fornecem um Sistema completo, como: 
Slackware, Canonical (desenvolvedora do ubuntu Linux), bem 
como projetos de comunidades como o Debian e gentoo. 
Algumas distribuições são de tamanhos bem pequenos que 
cabem em pen drive, como: Damn Small Linux e Feather Linux. 

Jornal Veredas, Clayton Marciel 

 

 

 Partindo da perspectiva da criação do jornal e de sua atuação foi demarcado pontos positivos 
que reflete como a informação é importante para o desenvolvimento social quando bem aplicada e 
também demarcado pontos que levam a melhoria da difusão dessa informação para que as idéias 
aplicadas a esse jornal possam ter um aproveitamento melhor e para que cumpra seus objetivos com 
maior consistência. 
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RESUMO  
 
Tomando como diretriz os estudos sobre a obra 
bakhtiniana, este projeto busca descrever a influência 
sofrida pelo ator no processo da construção da 
personagem a partir do contato com demais discursos, e 
por conseguinte, aliar o texto teatral, consolidado na 
representação da personagem, ao dialogismo 
bakhtiniano, conceito de fundamental importância nos 
estudos linguísticos, compreendendo assim a resposta 
da questão: Como demais discursos, contemporâneos 
ou que diferem em tempo cronológico, concordantes ou 
divergentes, podem contribuir na elaboração de um 
novo discurso, trabalhado pelo ator? Direcionamos 

nossa pesquisa, portanto, no âmbito dialógico da 
elaboração dos discursos e no papel influente de tal 
processo sobre o produto final da encenação teatral que 
é a personagem, a qual é personificada pelo atuante 
quando o mesmo está no palco durante o espetáculo. É 
importante atentar para o fato de que adotamos como 
corpus de nossa pesquisa os diários produzidos por 
alunos do Ensino Médio, iniciantes no Grupo de Pesquisa 
em Linguagem Teatral do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – Campus Pau dos Ferros, estes 
docentes serão tratados como alunos-atores ou 
atuantes no decorrer de tal escrito. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: diálogo, personagem, teatro, linguagem. 

 

THE DIALOGICAL RELATIONS AND THE BUILDING OF THE CHARACTER  

ABSTRACT  
 
Using the studies about the Bakhtin’s works as a 
guideline, this project seeks to describe the influence 
suffered by the actor in the building process of the 
character from the contact with other speeches, and 
therefore, combine the theatrical text, consolidated in 
the impersonation of the character, to the Bakhtin’s 
dialogism, concept of fundamental importance in 
language studies, understanding, thus, the answer of 
the following question: How other speeches, 
contemporary or that differ in chronological time, 
concordant or dissenting, can contribute to the 
development of a new discourse, used by the actor? So, 

we focus our research in the dialogical development of 
discourses and in the influential role of this process in 
the final product of the theatrical performance that is 
the character, which is personified by the actor during 
the show on the stage. It is important to pay attention 
that we adopted as our research corpus the diaries 
produced by High School students, beginners in 
the Grupo de Pesquisa em Linguagem Teatral do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 
Campus Pau dos Ferros. These ones will be treated as 
the student-actors or actants in such writing.

 KEY-WORDS: dialog, character, theatre, language. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Semelhante a toda expressão lingüística o texto teatral apresenta, na sua construção, 
enunciados já dialogizados com outros que revelam, então, a existência de dois ou mais 
discursos nas entrelinhas do texto, os quais podem concordar entre si ou apresentar 
discordância sem perder seu caráter dialógico. Dessa forma, aliamos os sentidos dos termos 
dialogismo e polifonia ao nosso objeto de trabalho e pesquisa, o gênero teatral. Tal gênero e 
suas peculiaridades quando referimo-nos a sua “completude”, que só é alcançada no 
momento do diálogo entre o espectador e a encenação daquilo que primeiramente foi 
formulado como texto, serão a base para a elaboração da personagem, a qual pode ser 
traduzida como um conjunto de vozes e estéticas oriundas de demais obras e discursos. O 
ator busca, mesmo que sem  intenção, outras referências que aludem a sua própria 
personagem, o que vai atuar positivamente na construção e concretização desta.  Nesses 
termos, objetivamos descrever a influência de diálogos distintos na construção da 
personagem e, por conseguinte, aliar o texto teatral consolidado na representação desta ao 
dialogismo bakhtiniano, conceito de fundamental importância na lingüística, e compreender a 
resposta da questão: Como demais discursos, contemporâneos ou que diferem em tempo 
cronológico, concordantes ou divergentes, podem contribuir na elaboração de um novo 
discurso, aperfeiçoado pelo ator? Para atingir nosso objetivo, iniciamos uma experiência no 
Grupo de Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – Campus Pau dos Ferros utilizando como base o texto de Makários Maia, Do Lado de 
Dentro do Canto da Sereia. Durante o processo criativo de cada atuante, coletamos suas 
opiniões e pensamentos sobre sua respectiva personagem, a qual seria um ser totalmente 
novo para o mesmo, mas que de certa forma, remeteria a lembranças e/ou características que 
o auxiliariam na construção desse novo “ser”. Por intermédio de todas as influências 
derivadas de outros discursos percebemos o caráter dialógico existente no trabalho de cada 
atuante. 
 
2. METODOLOGIA 

Direcionamos nossas pesquisas, portanto, para as relações dialógicas existentes no 
processo de elaboração da personagem. Logo, para fundamentá-las criamos, no ano de 2010, 
o Grupo de Pesquisa em Linguagem Teatral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia - Campus Pau dos Ferros, o qual integra alunos do Ensino Médio na faixa etária de 
13 a 18 anos, e escolhemos a obra de Makários Maia “Do Lado de Dentro do Canto da Sereia” 
para comprovar a experimentação interdiscursiva existente no decorrer da construção das 
personagens. 

Designamos para cada aluno-ator a responsabilidade de elencar elementos exteriores 
que viriam a contribuir no processo construtivo. Eles teriam de anotar em uma espécie de 
diário de bordo1 durante toda a jornada de ensaios e apresentações o que estava mudando e 
de onde essas alterações eram oriundas. Interessante que tal atividade não se resumia 
somente aos encontros do grupo, mas se estendia, como podemos perceber na leitura dos 

                                                           
1 Por diário de bordo devemos entender um conjunto... 
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diários, a como tudo estava se desenvolvendo enquanto o ator estava em sua casa 
trabalhando no seu novo projeto. 

Pelo caráter do texto escolhido – permeado por situações fantasiosas, mas também 
muito emocionantes, mostrando os pontos fracos e a superação de uma velha companhia 
circense – muitas são as ligações observadas entre as figuras do drama encenado e outras 
personagens da literatura universal e dos contos populares. Semanalmente, colhíamos os 
escritos disponibilizados pelos integrantes do grupo e nos concentrávamos em observar todas 
as referências a outros discursos presentes nos registros dos alunos-atores. Os discursos 
provindos do mais variados veículos de informação e entretenimento - televisivo, 
cinematográfico, virtual, literário ou de outros meios seriam por nós destacados e utilizados. 
Iniciamos igualmente a produção do blog O diário da Sereia2, onde os atuantes poderiam 
digitalizar seus diários e disponibilizá-los para um público maior, que poderia acompanhar 
todo o processo de construção tanto da produção teatral quanto do trabalho individual de 
cada ator em sua composição. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
3.1 DIALOGISMO 

A vida [...] não afeta um enunciado de fora; ela penetra e exerce 
influência num enunciado de dentro, enquanto unidade e comunhão 
da existência que circunda os falantes e unidade e comunhão de 
julgamentos de valor essencialmente sociais, nascendo deste todo sem 
o qual nenhum enunciado inteligível é possível. A enunciação está na 
fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado; ela, por assim 
dizer, bombeia energia de uma situação da vida para o discurso verbal, 
ela dá a qualquer coisa linguisticamente estável o seu momento 
histórico vivo, o seu caráter único. Finalmente, o enunciado reflete a 
interação social do falante, do ouvinte e do herói como o produto e a 
fixação, no material verbal, de um ato de comunicação viva entre eles. 
(Voloshinov/ Bakhtin) 
 

Para o entendimento dos nossos termos essenciais, temos inicialmente que 
compreender o conceito de enunciado, uma unidade real de comunicação com 
individualidades que jamais poderão ser repetidas, o qual também é uma representação do 
diálogo estabelecido entre sujeitos. Os enunciados, unidades “reais” da comunicação, como 
diz Renata Marchezan (2008), não podem ser confundidos com os termos palavra ou oração, 
pois tais são unidades da língua que por si só não contribuem para a transmissão e 
compreensão da mensagem, ao contrário do enunciado que apresenta todo um valor 
comunicativo. Atribue-se igualmente aos enunciados ligações com outros enunciados, 
constituídas através do dialogismo: “O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de 

                                                           
2 O endereço eletrônico do blog é www.diariodasereia.tumblr.com 
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outros enunciados, aos quais está vinculado numa esfera comum da comunicação verbal”. 
(BAKHTIN,1992) 

Justamente, nessa relação de interdependência nós temos a constituição da relação 
dialógica. Mesmo que as diferentes vozes existentes não estejam evidentes, haverá na 
elaboração enunciativa uma base derivada de demais discursos. Portanto, tomando como 
referência o pensamento Bakhtiniano (1992), entendemos por dialogismo a via do exercício 
real da linguagem e a forma de composição do discurso, o qual não pode ser resumido 
somente à conversa presencial, quando há um embate verbal frente a frente, mas que deve 
ser estendido a todas as dimensões possíveis resultantes da comunicação. De acordo com 
Bakhtin e Voloshinov (1979, p.109) “pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido 
amplo, isto é, não apenas como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 
mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja.” 

O dialogismo é a interação do discurso dos usuários da língua com discursos outros, 
que o precedem e aqueles que o sucederão, seja no ato imediato do diálogo ou em interações 
futuras. É nesse aspecto que podemos caracterizar o diálogo como fruto da relação entre eu e 
um outrem o qual de forma alguma possui cunho passivo, mas sim, ativo: duas existências 
diferentes que se unem atuando até mesmo na criação da identidade de um sujeito. 

 
3.2 Interdiscursividade e Intertextualidade 

 
Dessa maneira, a partir da idéia central que permeia o dialogismo nós temos a 

obtenção de novos termos – interdiscursividade e intertextualidade que transpassam e 
envolvem totalmente tal noção, sendo o primeiro qualquer relação dialógica entre enunciados 
e o segundo, um tipo específico de interdiscursividade em que podem ser encontradas duas 
materialidades textuais oriundas de textos distintos. 

Para deixar mais claro, enquanto a interdiscursividade é bem mais abrangente e 
abstrata a intertextualidade apresenta-se de forma mais concreta e definida como na letra da 
música seguinte: 

“Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos 
Sem amor, eu nada seria... 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade 
O amor é bom, não quer o mal 
Não sente inveja  
Ou se envaidece... 
O amor é o fogo 
Que arde sem se ver 
É ferida que dói 
E não se sente 
É um contentamento descontente 
É dor que desatina sem doer...” 
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Na canção Monte Castelo de autoria de Legião Urbana temos intertextualidade 

explícita tanto na primeira estrofe com o texto escrito pelo Apóstolo Paulo em I Coríntios 
13.1: “ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como 
o metal que soa ou como o sino que tine.” quanto na terceira estrofe com os versos de Luiz de 
Camões: “Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, e não se sente; é um 
contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer”. Dessa forma, podemos 
compreender a materialidade presente na relação intertextual por jargões, estilos próprios, 
variedades lingüísticas, etc. 

Porém, é interessante relatar que os dois termos anteriormente citados – 
interdiscursividade e intertextualidade, não estão incluídos nos textos originais bakhtinianos. 
A expressão “intertextual”, uma das primeiras a ganhar o Ocidente, é por muitos atribuída a 
Júlia Kristeva, principal tradutora e introdutora de Bakhtin na França e plausivelmente pode-
se dizer, em todo o mundo ocidental. Claramente, mesmo com todas as polêmicas que 
cercam a búlgara, é necessário admitir que talvez os termos em si não existam, mas suas 
definições e implicações estão de fato presentes na obra bakhtiniana. 

 
3.3 Dialogismo como constituinte do discurso 

O dialogismo para a nossa pesquisa funcionará como um dos principais elementos 
constituintes de nossos discursos, ou seja, da nossa comunicação. Como não há relação 
dialógica entre dois interlocutores, mas sim entre discursos a fala de cada pessoa é produto 
da interação entre muitas consciências e, portanto, a junção das ideias correspondente a cada 
uma das mesmas. Chega a ser chamado de filosofia por Paulo Bezerra (2010, p.22): 

 
O dialogismo é uma visão de mundo, uma filosofia que mostra o 
individualismo exacerbado como impasse e o culto desse 
individualismo como tragédia. Daí a necessidade do diálogo como 
superação dos impasses da existência e sua representação na 
literatura. 
 

O alcance das relações dialógicas é ampliado quando percebemos que elas trespassam 
não somente as obras literárias, mas também todos os discursos, proferidos oralmente, 
escritos ou somente idealizados. Podemos reafirmar, igualmente, que o dialogismo não se 
resume somente as relações de concordância entre as vozes nem a intertextualidade explícita 
subsistente nas paródias, pelo contrário, ele abarca as negações provindas de dois pontos de 
vista distintos e inclui todas as relações interligadas mesmo que implicitamente. Isso pode ser 
facilmente notado durante o consagrado discurso de Cristovam Buarque ocorrido em 
Novembro de 2000 tendo como palco uma Universidade estadunidense, que pretendia 
defender a ideia da Amazônia como uma propriedade brasileira:  

 
De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria contra a 
internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos não 
tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como 
humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a 
Amazônia, posso imaginar a sua internacionalização, como também de 
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tudo o mais que tem importância para a Humanidade. Se a Amazônia, 
sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, 
internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo 
inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade 
quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das 
reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de 
petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital 
financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. [...] Como 
humanista, aceito defender a internacionalização do mundo. Mas, 
enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a 
Amazônia seja nossa. Só nossa. 
 

 É imprescindível perceber que no interior desse discurso temos outros que o 
integram e compõem como o próprio discurso nacionalista brasileiro que tem suas origens 
desde a Independência, e sempre teve como pretensão caracterizar o nosso povo de forma 
distinta dos demais, elencando-nos como uma nação proposta a emergir. Logo obtemos a 
figura do índio que passa a ser um símbolo nacional, essa sempre sendo assimilada às 
florestas e riquezas naturais que começaram a ser, desde então, nossas bandeiras, pelo 
menos teoricamente. É nesse aspecto que associamos tal fala ao discorrimento feito por 
Cristovam Buarque que no final da oratória exposta acima ainda remete, possivelmente, a 
frase lema da Campanha do Petróleo: “O petróleo é nosso!”, pronunciada pelo ex-presidente 
Getúlio Vargas, durante a descoberta das reservas petrolíferas na Bahia. Notamos então que 
tal campanha e contexto vem se encaixar perfeitamente ao posicionamento do senador 
defendido em tal ocasião, posicionamento esse repleto de uma enorme carga de discurso 
nacionalista tal qual, as palavras proferidas por Vargas as quais deram origem a maior 
empresa no ramo de exploração mineral do país, a Petrobrás. 

No trecho “Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo. Mas, 
enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa”, as 
posições opostas quanto a defesa de certos aspectos são, claramente, organizadas por 
Cristovam e demonstram a contrariedade existente nesse âmbito entre o nacionalismo e o 
humanismo, o último representando a valorização das obras humanas que tem como 
princípio os valores morais. Assim, identificamos as relações de diferentes discursos nesse 
contexto: mesmo sendo contrários e não-explícitos os enunciados caracterizam-se como fruto 
do dialogismo e constituintes de duas vozes sociais. Justamente, a partir desse exemplo, 
percebemos que não há obrigatoriedade na concordância entre dois pensamentos para que 
haja uma relação dialógica. 

Devido a todas suas características podemos concluir assim como Paulo Bezerra (2010) 
que o dialogismo vem contribuir de forma grandiosa com todo o pensamento, agindo como 
oleiro que molda o barro e originando em nós a consciência de que não podemos passar sem 
o outro, e nem construir para nós uma relação sem o outro.  

 
3.4 O elo: Construção da personagem e dialogismo 

O dos momentos mais simbólicos para o ator quando o mesmo está envolvido em 
algum espetáculo é a representação da personagem, porém, semelhante ao desenvolvimento 
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do feto humano ela é concebida durante todo o período de pesquisa e trabalho feito pelo ator 
meses antes da apresentação teatral, então é como se o feto-personagem crescesse dentro 
do ator e viesse à tona na hora do seu nascimento, na apresentação do projeto teatral, onde a 
relação ator-espectador vai funcionar como o médico-cirurgião e vai possibilitar a encenação 
da personagem. Em todo o período de formulação, o ator constrói tentando se identificar com 
o que vai apresentar. 

O texto propõe o personagem que é interpretado pelo ator. No entanto, no 
momento da ação teatral, em que a arte de ator acontece, nós temos, como vimos, 
um espaço vazio, um ator e um espectador. O personagem ainda não existe, está por 
vir. O ator age, emite sinais; o espectador, como testemunha, vê, lê e interpreta 
essas ações criando um sentido. O personagem, fruto da relação ator-espectador, 
será criado entre os dois. (BURNIER, 2009, p. 22). 

Para gerar seu projeto final, portanto, o ator gasta essenciais partes do período de 
preparação que antecedem o espetáculo fazendo buscas de equivalentes para sua 
personagem: algum figurino, entonação de voz, gestos, fisionomias, as quais já existam, ou 
seja, foram criadas anteriormente e que se encaixem a sua personagem agregando valores e 
manias a mesma. 

Portanto é interessante relembrar a importância dada à busca e a base em demais 
fontes que o ator utiliza para construir seu equivalente, sejam elas das mais variadas 
procedências. E é nesse ponto que destacamos o elo existente entre a arte teatral (construção 
da personagem) e o dialogismo bakhtiniano. No instante em que a arte do ator começa a se 
manifestar e intensificar, se inicia concomitantemente a influência dialógica no discurso, 
aparência, modo de falar e de se comportar da personagem. Percebemos, por conseguinte, a 
importância de tal processo em todo o caminhar construtivo do intérprete. 

4. CONCLUSÃO 

Diante das resoluções obtidas, observamos que nossas pretensões foram alcançadas por 
termos conseguido identificar e relacionar como o dialogismo aparece no trabalho do ator. A 
partir de todas as experiências registradas traduzimos a influência de discursos de outrem na 
forma de falar, vestir ou se comportar das personagens por nós trabalhadas.  

Notamos decisivamente, como tencionávamos desde o princípio, a suscetibilidade de 
nossos diálogos, sejam eles cara a cara, escritos ou expressos de divergentes formas, a 
influências de enunciados já ditos e que podem concordar com o nosso, auxiliar na construção 
da personagem ou vir a contrapor totalmente ao que a mesma vem propor, funcionando 
mesmo em último caso como construtora de discurso. 
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RESUMO  
 
O gênero dramático é uma das formas literárias mais antigas utilizadas pelo homem e até os dias de hoje continua sendo 
uma das mais importantes classificações da literatura adotada pelo Ocidente. Assim sendo, faz parte da grade curricular do 
Ensino Médio brasileiro. Por isso objetiva-se nesse artigo a análise desse gênero em livros didáticos de Língua Portuguesa. 
O nosso objeto de estudo são quatro livros didáticos que fazem parte do acervo distribuído pelo MEC, através do plano 
nacional do livro didático para o ensino médio (PNLEM) de 2009. A nossa pesquisa tem como aporte teórico os seguintes: 
Aristóteles (século IV, a. C.), GRAZIOLLI (2007), BRASIL (2009). Para análise foram elaboradas fichas avaliativas com a 
finalidade de comparar como o ensino de literatura é proposto nestes exemplares. Com base na análise das obras os 
resultados apontam que o gênero dramático vem sendo tratado como gênero literário e gênero textual; aparece ainda em 
menor escala do que outros gêneros, como o narrativo e o lírico. Outra observação é que os livros analisados apresentam 
cada vez menos indicações de obras e autores para a leitura do aluno. Conclui-se, portanto, que sendo o gênero dramático 
importante para a formação de leitores, necessário se faz que os livros do PNLEM apresentem uma maior relevância para o 
esse gênero. 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Gênero Dramático, Gêneros Literários, PNLEM 2009, Livro didático. 

 
DRAMATIC GENRE: ITS ROLE IN THE TEACHING BOOK.  

ABSTRACT  
 
The dramatic genre is one of the oldest literary forms used by men and to this day remains one of the most 
important literature classifications adopted by the Ocident. Thus, part of the curriculum of secondary education in 
Brazil. Therefore we aim at in this article the analysis of this genre in the Portuguese language teaching books. Our 
object of study are four textbooks that are part of the acquis distributed by MEC through the national teaching book 
program for high school (PNLEM) 2009. Our research is theoretical support the following: Aristotle (fourth 
century BC), Grazioli (2007), BRAZIL (2009). Chips were prepared for analysis with the evaluative purpose of 
comparing how the teaching of literature is proposed in these specimens. Based on the analysis of the works the 
results indicate that the dramatic genre has been treated as a literary genre and text gender, still appears to a lesser 
extent than other genres as narrative and lyrical. Another observation is that the analyzed books have 
fewer indications of works and authors to the student reading. We conclude, therefore, that the dramatic 
genre being important for the formation of readers, it is necessary that the books of PNLEM have greater relevance 
to this genre. 

 KEY-WORDS: Dramatic Genre, Literary Genres, PNLEM2009, Portuguese Teaching books. 
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GÊNERO DRAMÁTICO: SEU PAPEL NO LIVRO DIDÁTICO 

 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

O gênero dramático é um dos primeiros gêneros literários, possivelmente criado na 
Grécia antiga nas festas de celebração a Dionísio, que mais tarde se tornaria deus do teatro. 
Estava presente de forma muito significativa na vida da Grécia antiga, foi citado por 
Aristóteles em sua obra poética, que o definiu mostrando que “na tragédia, a ação é 
apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores.” (ARISTOTELES, séc. VI, a. C.), 
nessa obra também é apresentada a divisão dos três grandes gêneros: o épico, o lírico e o 
dramático. Este último dividido em tragédia e comédia. No Brasil o gênero dramático europeu 
foi trazido pelos jesuítas no intuito de usá-lo como meio de conversão na Igreja Católica para a 
população indígena brasileira. Ferreira e Bittar (2004) caracterizam esse teatro jesuíta não só 
como forma de se impor religião, mas também como forma de se impor língua. Como é 
apresentado a seguir: 
 

Quanto ao teatro como forma de aculturação e de educação, nós o analisamos 
como elemento de imposição do padrão linguístico português sobre os demais 
idiomas, numa época em que se verifica a ausência de Nação e de Estado 
propriamente ditos e a coexistência de etnias, culturas e interesses sociais 
conflitantes. Em outras palavras, ele é um recurso para a catequese –, portanto, 
para a educação – e parte integrante do projeto colonizador lusitano. 

 
O Gênero Dramático (G.D.) encontra-se presente tanto na disciplina de Artes quanto 

em Literatura, no Ensino Médio, e no estudo de formas textuais em Língua Portuguesa. Dessas 
três formas de se apresentar o conteúdo, a disciplina de Artes não tem um Livro didático 
específico, que seja distribuído pelo PNLEM. Literatura e Língua Portuguesa são apresentadas 
em um único livro, que não só deveria conter os conteúdos desse gênero como forma textual, 
mas também como literatura e forma de arte. O Livro didático de Língua Portuguesa deve, 
portanto, além de apresentar os conteúdos de gramática, produção textual e literatura, poder 
dar apoio à disciplina de artes. 

O Livro didático tem uma grande carga histórica, que para muitos professores, ajuda 
na transmissão de conteúdos nas escolas, e tem o seu papel reforçado no pensamento de 
Lajolo (1996): 

 
 
Sua importância aumenta ainda mais em países como o Brasil, onde uma 
precaríssima situação educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos e 
condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que se 
ensina e como se ensina o que se ensina. 

 Esse pensamento demonstra a realidade, mostrando que o livro didático é utilizado na 
maioria das vezes como principal meio da propagação de conteúdos. Ampliando cada vez 
mais o seu papel na escola. Por esse motivo é importante estudá-lo quando se quer verificar a 
presença de certos conteúdos nas salas de aulas, pois, muitas vezes, o livro é a principal fonte 
de estudo e pesquisa de alunos e professores. 
 O texto teatral recebe uma serie de preconceitos por não ser tratado por muitos 
autores como um texto completo, Grazioli discorre a respeito desse assunto e apresenta 
contra argumentos de outros autores onde o teatro pode sim ser considerado um texto 
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completo e enriquecedor, pois sua narrativa visual pode se completar na mente dos leitores 
tornando assim sua leitura dinâmica e reflexiva. 

A arte teatral parece não ter o seu espaço na educação brasileira, seja por falta de 
verbas para construí-la enquanto espetáculo ou pela falta de incentivo para lê-la enquanto 
texto. De acordo com Grazioli (2006, p. 14-15)  

 

O sistema educacional aplicado nas escolas de maneira geral não contempla 
a arte teatral como atividade relevante. [...] esta arte ainda não encontrou 
lugar nos programas de ensino, em razão de uma série de fatores, [...] para 
as escolas publicas brasileiras, é praticamente impossível conceber uma 
estrutura que permita a elaboração de espetáculos que realmente 
sensibilizem para a importância do teatro na perspectiva de uma educação 
humanística, estética, social e artística do aluno.  

 
2 Metodologia 

 
Os livros foram estudados um a um, através de uma ficha avaliativa composta por oito 

questões que serviram como base para a comparação entre as obras, foi feito um 
levantamento a respeito de todas as informações das obras. 

 
Ficha Avaliativa  
 
I – O livro tem capitulo especifico sobre os gêneros textuais? 
(   ) Sim   (   ) Não 
II – O livro tem capítulos específicos sobre gênero dramático? 
(   ) Sim   (   ) Não   
III – Que parte do livro é dedicada ao gênero dramático (G.D.):  
(   ) Capitulo   (   ) Tópico   (   )Ausente 
IV – Há referências do gênero dramático em outros capítulos não destinados exclusivamente 
ao tema? 
 (   ) Sim   (   ) Não   
V – Qual abordagem é dada ao G.D. no livro? 
(   ) Gênero literário  (  ) Gênero textual  (   )Ambos 
VI – Há espaços para reflexão do tema nas propostas do autor? 
(   ) Sim   (   ) Não 
VII – Há sugestão de montagem de espetáculos? 
(   ) Sim   (   ) Não 
VIII – As questões apresentadas ajudam na análise satisfatória do G.D.? 
(   ) Sim   (   ) Não  

 
A partir das fichas os dados sobre as obras foram analisados quantitativa e 

qualitativamente.  
 
3 Análise das Obras 
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Tabelas de comparação. 
 

Tabela 1: Dados Quantitativos obtidos através da análise das Obras. 

 
 

Tabela 2: Dados Qualitativos obtidos através da analise das Obras. 

 
 
Obra 102399. 

 
A obra apresenta pouco destaque em relação ao gênero dramático na unidade sobre 

gêneros. O capítulo sobre texto teatral que deveria de alguma forma preencher a lacuna 
revela-se insuficiente nesse aspecto, pois além de tratar pouco desse tipo de texto como 
gênero literário específico não recomenda obras, somente autores e ao propor uma atividade 
recomenda a adaptação de um conto para a apresentação de um espetáculo ao invés de 
propor a apresentação com um texto teatral que era tema do capitulo. O autor também peca 
ao introduzir gramática no capitulo, sem nenhuma relação aparente com esse gênero, nem 
mesmo na elaboração de exemplos: a gramática é tratada pura, quando poderia ser 
aproveitada junto com o texto e, ao invés de enriquecer o capitulo sobre o “Texto Teatral”, 
torna o capitulo menor ao se tratar do seu conteúdo principal. 

OBRA CAPÍTULO 
ESPECÍFICO 

SOBRE GÊNEROS 

CAPÍTULO 
ESPECÍFICO SOBRE 

GÊNERO 
DRAMÁTICO 

PARTE DO LIVRO 
DEDICADA AO 

G.D. 

REFERÊNCIAS 
AO G.D. EM 

OUTROS 
CAPÍTULOS 

102399, 
Volume 
Único. 

Sim Sim Capítulo Sim 

15111, 
Volume 1. 

Sim Não Tópico Sim 

15111, 
Volume 2. 

Não Sim Capítulo Não 

15111, 
Volume 3. 

Não Sim Capítulo Sim 

OBRA ABORDAGEM 
DADA AO G.D. 

ESPAÇO PARA 
REFLEXÃO NAS 

PROPOSTAS DADAS 

SUGESTÃO DE 
MONTAGEM DE 
ESPETÁCULOS 

QUESTÕES 
APRESENTADA

S 
102399, 

Volume Único. 
Ambos Sim Não Sim 

15111, Volume 
1. 

Gênero Literário Sim Não Sim 

15111, Volume 
2. 

Gênero Literário Sim Não Sim 

15111, Volume 
3. 

Gênero Literário Sim Não Sim 
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Ao tratar dos conteúdos literários o autor apresenta uma pequena biografia de cada 
autor e suas obras, dividindo-as em romance, conto, poemas e peças. O texto teatral aparece 
sem muito destaque para o movimento, mas peças de um número considerável de autores 
são citadas o que é algo positivo para os alunos que não receberam indicações de obras nas 
primeiras abordagens do gênero dramático feitas no livro. 
 
Obra 15111 Vol. 1 
 

Apesar de pequena em relação aos demais autores a obra apresenta uma melhora ao 
mostrar os principais vertentes do teatro grego clássico e ao falar de um importante autor e 
uma obra. Também apresenta um capitulo especifico sobre o Gênero Dramático, na classe de 
literatura e caracteriza um dos movimentos do gênero. Apresenta questões satisfatórias tanto 
as propostas ao longo do capitulo quanto as de vestibular ao final. 
 
Obra 15111 Vol. 2 
 

O livro apresenta o gênero dramático em território brasileiro seguindo essa linha para 
os outros conteúdos de literatura, o capitulo é destinado apenas ao teatro desse século, com 
autores, obras e movimentos e uma atividade com questões do vestibular sobre o teatro 
desse século. Além de outras questões reflexivas ao longo do capitulo. 
 
Obra 15111 Vol. 3 
 

Apresenta exemplos de textos teatrais em capítulos que não são destinado a ele, mas apesar 
de tratar de textos de encenações o autor dá foco somente a parte lírica dos textos, perdendo a 
oportunidade de falar da mistura dos gêneros lírico e dramático. A obra também apresenta um 
capitulo especifico sobre um movimento literário desse gênero, com uma quantidade de paginas 
satisfatória o capítulo trata mais uma vez dos conteúdos referentes ao teatro de forma positiva e sem 
interferências de gramática sem relação com o gênero, tem bons trechos de obras e cita bem os 
autores e quais obras foram significativas, mostrando trechos das mesmas. 
 
Conclusão 
 

Conclui-se, que os livros didáticos apresentam um material teórico satisfatório para a 
compreensão do gênero dramático enquanto literatura e texto, mas, ao mesmo tempo em 
que apresenta as bases desse gênero aos alunos, o autor priva os mesmos alunos do seu 
contato com esse gênero. Percebe-se no livro didático que se dá maior preferência ao gênero 
narrativo e o lírico, que embora careça de espaço, está bem na frente do G.D., em relação a 
quantidade de vezes em que é apresentado aos alunos. O gênero dramático só é visto, na 
maioria das vezes, nos capítulos específicos para o tratamento desse gênero, e o que vemos 
pelo resto da obra é seu total esquecimento. 

Outro fator que pode contribuir é a desvalorização do texto teatral, que é 
apresentado, ao contrário dos demais textos, como incompleto na leitura. E que deve ser 
analisado no conjunto do espetáculo. Fato muito difícil de ser realizado com frequência no 
Brasil, onde as verbas para a educação são escassas, o texto pode ser sim analisado enquanto 
literatura e ser um texto completo, ser um texto que incita o seu leitor a pensar sobre o que 
está lendo; sobre a cenografia, os figurinos as posições dos personagens tornando-o assim um 
espetáculo na cabeça de seu leitor. 
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Uma forma Textual e Literária tão rica merecia espaço nas escolas, não só onde 
começar, mas também onde crescer enquanto literatura para acompanhar os seus leitores 
formando cidadãos críticos, capazes de refletir sobre os textos que lhes são apresentados. 
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RESUMO  
 

Este trabalho tem o objetivo de identificar as 
principais atividades artísticas e personalidades da arte 
popular do município de Macau. A arte consiste em uma 
das manifestações mais autênticas de um grupo social 
e/ou das sociedades em cada época e cultura vigente. 
Identificar as manifestações artísticas bem como suas 
personalidades implica em desvelar outros horizontes 
culturais presentes, geralmente, esquecidos pelos 
próprios grupos sociais. Resgatar traços culturais que 
fizeram e fazem história, neste caso, da cidade de Macau 
revela a complexidade da produção artística macauense. 
Neste sentido, este trabalho está mapeando tais 

atividades culturais e, ainda, não culminou com o 
referido mapeamento. Portanto, os resultados parciais 
ora apresentados possibilita enxergar a riqueza artística 
e cultural do povo macauense, destacando a música e os 
contos e as lendas produzidos, além da produção teatral. 
Implica também em não reduzi-la apenas ao carnaval 
tão bem divulgado pelas mídias de massa e que faz parte 
da história cultural daquele povo e região adjacente. 
Macau respira arte e as comunidades pesqueiras têm 
seu papel ativo e contributivo no tocante à produção 
cultural e artística da referida cidade. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: cultura, Arte, comunidades pesqueiras. 

 

MACANESE MAPPING THE ART: A STUDY OF MAJOR CRAFTS OF THE CITY OF MACAU-RN. 

ABSTRACT  
 

This work aims to identify the key personalities 
of the artistic and popular art in the city of Macau. The 
art is in one of the most authentic expressions of a 
social group and companies in each season and 
prevailing culture. Identify the artistic as well as reveal 
their personalities involves other cultural horizons 
present, usually forgotten by the social groups. Redeem 
cultural traits that made and make history in this case, 
the city of Macau reveals the complexity of artistic 
production MACANESE. In this sense, this work is 
mapping these cultural activities, and yet, that 

culminated with the mapping. Therefore, the partial 
results presented here allows to see the artistic and 
cultural wealth of the people MACANESE, highlighting 
the music and tales and legends produced, in addition 
to theatrical production. It also involves in not only 
reducing it to the carnival so well publicized by the mass 
media and that is part of the cultural history of the 
people and the surrounding region. Macau breathes art 
and fishing communities have active and contributory 
role in terms of cultural and artistic production of that 
city. 

 

 KEY-WORDS: culture, Art, fishing communities  
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MAPEANDO A ARTE MACAUENSE: UM ESTUDO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ARTÍSTICAS DA 

CIDADE DE MACAU-RN. 

1 Introdução 
 
 O presente trabalho é fruto de reflexões coletivas de um grupo de alunos do campus 
Macau, mas precisamente, de alunos do Ensino Médio Integrado e Subsequente em Recursos 
Pesqueiros e Química conjuntamente com professores daquele campus. 
 O assunto abordado neste trabalho trata da arte macauense, isto é, da descrição das 
principais atividades artísticas e culturais bem como de algumas personalidades artísticas 
presentes historicamente da cidade de Macau. Assim sendo, o objetivo do referido trabalho 
consiste em identificar atividades artísticas do povo macauense tanto do passado quando da 
contemporaneidade. 
 Para tanto, o referido trabalho está estruturado no seguinte formato: no primeiro 
momento, tratar-se-á conceitualmente do termo cultura. Após o tratamento conceitual de 
cultura, apresentar-se-ão os conceitos de arte popular e suas principais características  que a 
configuram como tal. No terceiro momento, descrever-se-á sobre alguns dos principais nomes 
da arte macauense no campo da música, das artes cênicas, das artes visuais etc. 
 Do ponto de vista metodológico, utilizou-se de uma revisão bibliográfica para 
conceituarmos as categorias da pesquisa citadas acima e de documentos digitais e conversas 
informais com alguns artistas evidenciados nesta pesquisa. Vale salientar que este recorte 
teórico-metodológico é apenas uma dimensão da pesquisa que tem como objetivo principal 
desvelar e/ou mapear as atividades artísticas de Macau e das comunidades pesqueiras. No 
entanto, neste recorte, somente a visão geral da arte macauense será discutida. 
 
2 O que é Cultura?  
 

O termo cultura representa o nosso cotidiano em várias áreas do conhecimento 
humano. Saber identificar ou conceituar cultura não é nada fácil, por isso é necessário 
ponderar que existem diversos conceitos e traduções e que nossos conhecimentos 
metalinguísticos devem nos fornecer a correta percepção deste termo. Nesse capitulo 
trataremos conceitualmente de cultura na perspectiva psicológica e social. 

Iniciamos com o conceito de cultura a partir de Vigotsky, quando afirma que cultura é 
a “lei genética geral do desenvolvimento cultural” (1997, p.106), segundo a qual toda função 
psicológica foi anteriormente uma relação entre duas pessoas, ou seja, um acontecimento 
social. Pode-se afirmar assim que o social e o cultural constituem duas categorias 
fundamentais na obra do autor.  

Quando falamos em cultura pensamos nos atos realizados por uma nação através do 
tempo, tendo como artefatos culturais que lembram a época: quadros, esculturas, estilos 
literários e etc. Porem não é correto conceituar cultura com base somente nisso, cultura não é 
só um quadro ou uma escultura, mas sim um modo de vida. Em termos gerais, pode-se dizer 
que cultura é a natureza pensada pelo homem que, dessa maneira, passa a integrar a história 
humana na forma de ciência da natureza.  

Nos dias atuais com a globalização e dinamização da tecnologia mundial, temos 
dificuldades em conceituar o que é cultura, pois num mundo onde há cultura de células, 
cultura de fungos, cultura das artes entre outras culturas, o que devemos entender realmente 
como cultura? No passado uma das definições para cultura era a busca e o aprimoramento do 
conhecimento. Mas e hoje, o que entendemos como cultura? 
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Um fato importante é saber que a cultura nunca esteve ausente na vida do homem. 
Tendo esses dois elementos uma relação mutua onde um não vive sem o outro, imagine que 
hoje em dia tudo que você faz é cultura, tudo que você modifica é cultura. Como viver em um 
mundo globalizado sem produzir cultura?  

A prova mais visível a olho nu que o homem sempre viveu de mãos dadas com a 
cultura são as grandes civilizações que se desenvolveram e se multiplicaram a partir que o 
homem acompanhava o mesmo ritmo. As civilizações mostram por si só o grau de cultura que 
tem, pois há uma espécie de proporcionalidade onde quanto mais conhecimento produzido, 
mais evoluída vai ser a civilização.  

Num sentido mais amplo, diz Vigotsky (1997), “tudo o que é cultural é social”, o que 
faz do social um gênero e do cultural uma espécie. Isso quer dizer que o campo do social é 
bem mais vasto que o da cultura, ou seja, que nem tudo o que é social é cultural, mas tudo o 
que é cultural é social. 

Quando mencionado acima que as civilizações mostram o grau de cultura que uma 
determinada nação teve, podemos pensar que o ato de produzir cultura é inteiramente 
coletivo, porem é um grande erro pensar dessa forma, pois a cultura é individual e coletiva ao 
mesmo tempo. Individual, pois as minhas concepções de cultura podem não ser as mesmas 
do individuo que vive ao meu redor, sendo assim a minha cultura torna-se individual 
aceitando como cultura somente aquilo que for do meu entendimento cultural, 
desvalorizando as demais formas culturais produzidas pelo homem. segundo Cuche (2002, 
p.39) tomando em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo complexo que inclui 
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade (apud Laraia, 2006, p.25). 

Do ponto de vista antropológico a cultura só pode ser produzida pelo homem sendo 
que nenhum outro ser vivo é capaz disso, do ponto de vista filosófico, cultura pode ser 
produzida por tudo e todos, cabe a nos individualizarmos e decidir a partir dos nossos 
preceitos o que é cultura ou não. 

Concluindo, pode se dizer que cultura é um estado de vida, uma busca pelo 
conhecimento e aprimoramento do mesmo, pode se dizer que cultura é tudo ou nada, pode-
se dizer que cultura somos nós ou cultura é tudo. O mais importante é saber que a cultura nos 
rodeia e que nos devemos percebê-la e vivê-la, pois cultura é uma parte de nos, que deve ser 
vivida de olhos fechados. 

A manifestação cultural, sendo assim, se dá pelo homem das mais variadas formas e 
desjeitos, na dança, na música, nos estilos de época entre outros meios. Pode se dizer 
também que manifestação cultural é tudo aquilo que define ou diferencia um povo em meio a 
outros devido a seus costumes e crenças. Essas coisas não são naturais, mas culturais.  

São, portanto, manifestações humanas sociológicas, em uma só palavra, Cultura. Em 
melhores palavras manifestações cultural é a materialização das ideias postas pelos homens 
tendo como um dos aspectos de critério para identificação do mesmo ser produto da ação 
humana produzidas de formas diferentes em contextos culturais distintos. 
Para a Antropologia Cultural, manifestação cultural é toda forma de expressão humana, seja 
através de celebrações e rituais ou através de outros suportes como imagens fotográficas e 
fílmicas. As manifestações culturais em seu todo se tornam patrimônios culturais que nada 
mais são do que reconhecimentos por meio de especialistas culturais que afirmam que aquele 
ato ou manifestação é importante para uma nação como um todo. afirma Botelho: 
 

Vale nesta linha de continuidade a incorporação da dimensão 
antropológica da cultura, aquela que, levada às últimas conseqüências, 
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tem em vista a formação global do indivíduo, a valorização dos seus 
modos de viver, pensar e fruir, de suas manifestações simbólicas e 
materiais, e que busca, ao mesmo tempo, ampliar seu repertório de 
informação cultural, enriquecendo e alargando sua capacidade de agir 
sobre o mundo. O essencial é a qualidade de vida e a cidadania, tendo 
a população como foco (2007, p.110). 

 
3 Arte popular  
 

Denomina-se arte popular toda manifestação artística, produzida por homens e 
mulheres que nunca frequentaram escolas ou locais onde dar-se-á a aprendizagem de 
modelos artísticos. Sendo assim esta arte é livre de tendências o que geralmente faz com que 
o artista sinta-se livre em suas produções.  

É através do cotidiano que eles obtêm inspiração para produzir suas obras de maneira 
dependente da sua cultura quer seja artística, musical, poética e etc. Apresentam os principais 
temas da vida social, cenas do dia-a-dia e expressam o que pensam pela necessidade do 
momento ou pelo estado de espírito. Conforme Rubim: 
 

A profusão das ‘indústrias’, dos mercados e dos produtos culturais na 
atualidade; o acelerado desenvolvimento das sócio-tecnologias de 
criação e produção simbólicas; o aumento inusitado dos criadores; o 
surgimento de novas modalidades e habilidades culturais; a 
concentração de recursos nunca vista neste campo sugerem não só a 
importância do campo cultural na contemporaneidade, mas abrem, 
sem garantir, perspectivas de uma rica diversidade (multi)cultural e 
possibilidades de reorganizações da cultura (1997, p.114). 

 
São artistas que enfeitam a nossa cultura em sua maioria caracterizada pelas suas 

raízes, seu lugar de origem que é o que fortalece esse estilo de vida artístico. A inspiração 
desses artistas também está ligada as suas crenças, lendas e valores que são passados de pai 
para filho, que desde cedo aprende o ofício para que essa arte seja cada vez reconhecida e 
valorizada. A arte para Fischer (apud KONDER, 2009, p. 159) está para com a sociedade como 
vice-versa. Em sua frase célebre a respeito da relevância da arte enfatiza: “Enquanto a 
humanidade não morrer, a arte não morrerá”.  
 
3.1 Características da arte popular 
 

As características maiores da arte popular esta em o artista demonstrar o que se passa 
em seu âmbito de vida, ou seja, têm como a sua comunidade a fonte de riqueza para que as 
suas obras tenham exímio reconhecimento perante a sociedade.  Suas produções começam à 
medida que artista manuseia seu ofício com eminência, fazendo com que se torne algo vivo, 
algo que se possa parar e refletir sobre os trabalhos que foram feitos. É como nas 
comunidades pesqueiras onde a pesca artesanal ainda comanda toda área ligada à arte 
pesqueira. Hoje em dia trabalhos ligados à arte popular já podem receber status como “área 
profissionalizante”, sendo assim quaisquer pessoas estão aptas a desenvolver arte, pois tanto 
conhecimento deve ser compartilhado.  
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Com isso nessa comunidade além do aprendizado ser hereditário a também promoção 
de minicursos de artesanato inserindo assim a população de outras comunidades que em sua 
maioria não são dependentes dessas artes populares para sobreviver.  

Nesse sentido as características estão ligadas ao fator socioeconômico da realidade 
presente em suas comunidades, à arte se tornou uma das principais ferramentas de sustento 
familiar, um meio com que as comunidades sobrevivam, pois é muito mais que produzir arte é 
que há necessidade maior de subsistir com os resultados provenientes da arte. E a confecção 
de objetos, por intermédio de técnicas manuais, fica atrelada a uma temática relativamente 
trazida do berço: “fazer arte”.  

A arte popular retrata fielmente a identidade desses artistas, ela se revela exatamente 
do jeito que ela é, autentica e encontra-se verdade em cada detalhe que lhe compõe. O 
artista tem essa fidelidade consigo mesmo, por está enraizada em sua cultura de uma forma 
tão profunda que ele não mudaria nada do que faz, é feita do jeito que é pra ser, do jeito 
verdadeiro com a arte popular é presente em seu modo de vida.  Para Nestor Garcia Canclini 
política cultural é: 
 

El conjunto de intervenciones realizadas por el estados, las 
instituiciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de 
orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales 
de la población y obtener consenso para un tipo de orden o 
transformación social. Pero esta manera necesita ser ampliada 
teniendo en cuenta el carácter transnacional de los procesos 
simbólicos y materiales en la actualidad (2001, p.65) 
 

 
4 Referencias artísticas na cidade de Macau-RN: breve descrição da arte macauense 
 
 Neste capítulo tratar-se-á de grandes personalidades e produção cultural na cidade de 
Macau-RN. No entanto, antes de adentrarmos as personalidades artísticas de Macau, faz-se 
necessário situarmos grandes nomes da arte popular no Brasil. Assim sendo, grandes nomes 
como: José Antônio da Silva, Agostinho Batista de Freitas, Chico da Silva, Manoel dos Santos 
Agnaldo, Chico Tabibuia, Alcides Pereira, Artur Pereira, Geraldo Teles de Oliveira, Nhô 
Caboclo, Ranchinho, Mestre Guarany, Mestre Vitalino e J.Borges configuram-se em artistas 
quem compõe o acervo de arte popular brasileira, que com suas obras contribuíram para o 
processo de crescimento contínuo da valorização da arte, grande nomes que ocupam 
destaques nos grande museus brasileiros bem como seus feitos em relação à história da arte.  

Mestre Vitalino Pereira dos Santos, filho de lavradores, quando ainda criança criou 
suas primeiras peças para serem vendidas na feira local. Sua peça mais famosa é o trio 
zabumba, onde o próprio é o tocador de pífano (instrumento similar à flauta) Sua atividade 
como ceramista permanece desconhecida do grande público até 1947, quando o desenhista e 
educador Augusto Rodrigues (1913 - 1993) organiza no Rio de Janeiro a 1ª Exposição de 
Cerâmica Pernambucana, com diversas obras suas. Segue-se uma série de eventos que 
contribuem para torná-lo conhecido nacionalmente e são publicadas diversas reportagens 
sobre o artista, como a editada pelo Jornal de Letras em 1953, com textos de José Condé, e na 
Revista Esso, em 1959. Após sua aparição pública por meio de suas obras mestre Vitalino 
passa a ter aparições constantes nos eventos artísticos. Tendo suas obras como obras 
principais das suas exposições, em algumas ocasiões as mesmas eram expostas para serem 
leiloadas para a obtenção de lucros revertidos para a caridade artística. 
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José Antônio da Silva, artista (pintor e escritor) autodidata, pintou o desbravamento e 
a implantação da agricultura na região noroeste do estado de São Paulo. Viveu a maior parte 
de sua vida na cidade de São José do Rio Preto onde existe um museu, fundado por êle 
próprio, com algumas de suas obras. É considerado um artista primitivo. Autor de livros, como 
o "Romance de minha vida", publicado em 1949, "Maria Clara" em 1970 e "Sou pintor, sou 
poeta" em 1981, Também gravou dois Long Plays em Vinil contando "causos" e falando sobre 
sua vida. Foi retratado em um curta-metragem dirigido por Carlos Augusto Calil " Quem não 
conhece o Silva?". Retratou em sua obra a transformação da mata em lavoura e a 
transformação de um país agrário em urbano. Foi e ainda é discriminado pela elite cultural 
colonizada que adota padrões estéticos europeus. 

Se tratando de artistas populares do Rio Grande do Norte temos como base os artistas 
populares da cidade de Macau que é o principal campo de pesquisa deste trabalho, há grande 
nomes que é destaque da cultura popular que contribuiram e contribuem ate hoje na 
produção de arte.  

Artistas da Terra Macau: Aluizio Alves, Leão Neto, Tião Maia, Paulinho de Macau, 
Marrocos, Hianto de Almeida, Lane Cardoso,Benito Maia Barros, Edinor Avelino, João Vicente 
Barbalho, Alfredo Neves, Getulio Moura,Horácio Paiva, Daniel Násser e Max Kennedy.  

No campo da arte Musical macauense temos como destaque: Hianto de Almeida, 
Marrocos Leão Neto e Paulinho de Macau e Tião Maia como pode ser visualizado a seguir:  

Paulinho de Macau – Nascido em Mossoró (RN), em dia 10 de janeiro de 1956. 
Paulinho é compositor e cantor. Recebeu um forte apoio da Tv ponta negra de Natal e com 
isso ele pode investir na carreira que tanto quis. O nome é em homenagem a Macau cidade na 
qual passou a morar quando criança e onde vive ate hoje. Paulinho nos agraciou com muitas 
composições e interpretações dentre elas:  Agitação do Salão. Interpretação de Paulinho de 
Macau do LP Natureza tendo como gravação Ponta Negra.  Ai que coisa boa, Caça cheiro, 
cachinho de chuva, Dança da serpente, Essa essa mulher é demais, Forró pra chamegar, 
gostoso pra dançar, me engana que eu gosto, meu som vai invadir sua casa, Nêga do bole 
bole, Olhar safadinho, Quero te amar, rebolando e quebrando, remexendo gosto e a Saga do 
bole bole Ambas compõe sua musicografia, acervo importantissimo para arte popular 
macauense. 

Tião Maia – Nasceu em Macau (RN), em 28 de agosto de 1958, sendo assim um artista 
com várias aptidões para artes como: literatura, teatro, professor e compositor musical. 
Gravou um LP através do selo Somil Records, no ano 1992 com as músicas mais destacadas da 
sua carreira Agreste do Nordeste e Filho da terra, obteve parcerias musicais com Lenilce Luna, 
com Chico de Hermes, e forró do zé ladeira, de autoria de Severino Bastos. Músicas de sua 
própria autoria, Como você fazer amor que foi gravada por Paulinho de Macau; esso abrir o 
coração gravada por Dino França. 
Tião Maia consagrou a música frevo frivolo na qual foi destaque no festival de música 
carnavalesca realizada em Macau e com isso foi lançado em cd com o apoio da prefeitura. A 
música foi tema do carnaval de Macau onde o cantor sempre residiu e tem muitos fãns. 
Discografia.  
Tião Maia. LP gravação Somil Records 1992. 
Musicografia 
Agreste do Nordeste parceria com Lenilce Luna. Interpretação de Tião Maia Somil Records 
1992 
Arrumação Parceria com Chico de Hermes interpretada por Tião Maia Somil Records 1992. 
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Marrocos- Nasceu em Macau (RN), em 23 de outubro de 1949. É compositor e 
interprete. Iniciou sua vida músical muito cedo com apena 16 anos de idade em 1965. 
Tornado assim patrono do programa”manhã alegre” no cinema São Luiz, em Macau. Marrocos 
viajou por muitos lugares e assim enriqueceu a sua cultura e contribuiu para o crescimento da 
arte popular macauense. Trabalhou em muitos desses lugares, no Rio de Janeiro onde cantava 
todas as noites e realizava shows, passou a trabalhar na construtora Mendes, no Iraque em 
1982. No Iraque realizou shows na TV tigre. Retornou ao Brasil definitivamente em 1984 e 
assim gravando seu primeiro disco no mesmo ano de sua volta participou de vários festivais 
projetos de artes como arte na praça em Macau com show “samba com cheirinho do mar”. O 
artista atualmente reside em Natal, onde continua seu trabalho musical. 
Discografia  
Cidadão potiguar. Compacto simples. Gravação independente em 1984. 
Amar é bom. Compacto duplo. Gravação independenteem 1987. 
O portal. Demo tape. Gravação independente em 1996. 
Paz, amor e liberdade. CD. Gravação Chacal Studio Digital Records em 1996. 
Musicografia – Amar é bom, Aquele adeus, brilhou um novo sol, câmara cascudo, cheirinho 
do mar, chora viola, cidadão potiguar, cordas de aço, falando com o olhar, gangorra da vida, 
gotas sublimes, mãe natureza, Natal a noite, novos rumos, parece incrivel; paz, amor e 
liberdade, O portal, réstia de luz, tornou-se costume, tributo ao imortal, trovador, a verdade 
vem a tona. 

Hianto de Almeida- Nasceu na cidade de Macau (RN) 2 de junho de 1924, e morreu em 
Natal (RN) dia 27 de setembro de 1964. Hianto de Almeida é compositor e interpréte, aos 9 
anos de idade compos sua primeira música e já tocava piano com seu pai o músico Fernando 
D’Almeida Rodrigues. Veio morar com a família em Natal, 1942, para continuar aos estudos. 
Dedicou-se a rádio onde fazia programas de calouros da Radio Educadora de Natal. Um dos 
marcantes momentos de Hianto de Almeida foi navegar a bordo de um navio onde cantou e 
fez sucesso com suas primeiras canções. Hianto de Almeida, durante sua carreira fez amizades 
com grandes intepretes da música popular brasileira como João Gilberto, Tom Jobim, e 
Johnny Alf, e tamém teve seu nome citado no livro “40 anos de bossanova” de Artur da 
Távola. 
Discografia  
Hianto de Almeida com acompanhamento de orquestra (acompanhamento de Antônio Carlos 
Jobim e seu conjunto melódico). 78 rpm. Gravação Odeon em 1955. 
Algumas obras da sua Musicografia. 
Agora?, amei demais, amor em video tape, cadê?, caju nasce pra cachaça, era bom, diga a 
Deus e se vá. 
Leão Neto – Cantor e compositor macauense, conhecido por suas interpretações 
carnavalescas e pela busca de disseminar o frevo, as marchinhas, enfim, um carnaval de raíz 
entrenhada na cultura popular. Uma das músicas do artista mais conhecida e cantada até os 
dias de hoje é uma parceria com sua banda Mestre Avelino “Vai pipocar o frevo”. A famosa 
praça da Conceição se tornou palco dos eventos culturais do referido cantor e professor e 
diretor acadêmico atual do campus Macau - Insituto Federal do RN, tornando assim o 
ambiente de encontros, de amigos carnavalesco, famílias e curiosos para ver o frevo pipocar. 
A princípio era apenas um resgate da tradição, mas, o sucesso foi tão grande que o prefeito da 
época  José Antonio Menezes aderiu à ideia do projeto ao programa carnavalesco de Macau 
por um período carnavalesco como programação oficial do carnaval de Macau. 
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Figura 1 - Professor, cantor e compositor Leão Neto em apresentação no Arte da Praça, projeto dirigido por João 
Eudes, arquivo: o baú de Macau.  Foto Sávio, 1992, 

No campo das artes cênicas espetáculos teatrais são importantes para a cidade como a 
comemoração da paixão de cristo sob a direção de Valdemir Nunes, Max Kennedy e Márcio 
Maia conforme a imagem a seguir:  

 

Figura 2 – Divulgação pública dos espetáculos. 
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Figura 3 - Divulgação pública dos espetáculos. 

Tem-se também o grupo “AMAGOA”. Esse nome origina-se da história de Macau, 
quando do seu início, ainda denominada de Ilha de Manoel Gonçalves foi invadida pelas águas 
do oceano atlântico. Alguns moradores da época encontraram pedaços de terra acima do 
nível do mar e fizeram ali seu abrigo gerando o nome de AMAGOA que significa abrigo ou 
porto de ama, denominando-se, por fim, de Macau. 

O grupo é composto por quatro jovens amigos que residem em Macau e apresentam 
um espetáculo chamado de “Borecos e borecagens”, dentre outros. Eles já atuam mais de 
sete anos e ao longo desse processo, ainda ensinam teatro para a comunidade e região 
adjacente atendendo a jovens, adolescentes em geral. 

No campo da arte pesqueira, valendo salientar que este não se constitui o foco de 
nosso trabalho, destacam-se a produção artesanal de redes de pescas que revelam tanto a 
identidade cultural pesqueira quanto atividade profissional e socioeconômica daquele povo. 
Com o objetivo de ilustrar as redes que se constituem em um recorte da arte pesqueira segue 
imagens: 

 

 
Figura 1 – Rede de pesca artesanal feita com nylon produzido em comunidades pesqueiras da cidade de Macau-
RN. Fonte: Laiza Freire. 
 
 Outra imagem interessante pode ser visualizada a seguir quando representa outro sentido estético e 
material utilizado de forma diferente na construção das redes de pesca produzidos pelos pescadores e 
pescadoras das comunidades do município de Macau. Certamente, o material produzido além de ser peculiar 
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àquela comunidade, este também tem uma significância específica para os mesmos, pois, o produto e produtor 
neste caso, se fundem em um processo de materialização da obra artística de forma uma. 
 

 
Figura 4 – Redes de pesca artesanal de nylon reciclado produzido em comunidades pesqueiras da cidade de 
Macau-RN.    Fonte: Autor desconhecido. 
 

 
Figura 5 - Redes de pesca artesanal de nylon produzido em comunidades pesqueiras da cidade de Macau-RN.  
Fonte: Autor desconhecido. 
 
 
 
5 Conclusões 
 
 Este trabalho está em fase de conclusão, ainda necessitando ligar muitas outras 
atividades e personalidades artísticas participantes da história cultural do povo macauense. 
Diante do exposto, percebemos que aquele povo tem muito para nos contar, como por 
exemplo, as produções culturais e artísticas riquíssimas das comunidades pesqueiras. Os 
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contos, as lendas, as poesias e poemas têm muito a revelar da complexa atividade cultural da 
cidade de Macau. 
 Neste primeiro momento e, na oportunidade, destacamos a significativa produção 
artística e cultural revelada pela comunidade macauense. Em um momento posterior e final 
da pesquisa elaborada por professores e alunos pesquisadores do campus Macau, 
ressaltaremos traços da identidade cultural e artística das comunidades pesqueiras. 
 Assim sendo, a arte local ora apresentada nos revelou que Macau abrange não 
somente as festividades carnavalescas bastante conhecidas pela população norte-rio-
grandense. A riqueza cultural de uma comunidade também nos desvela de forma significativa 
características peculiares que somente conhecendo-as, sobretudo, reconhecendo-as, suas 
significâncias e variantes artísticas serão significativas para os que não residem naquele 
contexto. 
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RESUMO  
O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de trabalho e a s encenações 
apresentadas pelo Grupo de Teatro do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus João Câmara, criado em março de 
2011. São de interesse particular deste artigo compreender de que maneira este trabalho 
tem contribuindo, até o presente momento, para a formação de cidadãos críticos e 
preparados para agir em seu meio social. Para tanto serão analisados os trabalhos 
desenvolvidos nas oficinas de iniciação teatral, de voz e de corpo, como também, o 
trabalho de montagem da performance “Conhecendo João Câmara” apresentada em 
junho deste ano, tendo como tema principal a história da cidade de João Câmara. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Fazer teatro na escola não é s implesmente encenar uma passagem da nossa 
história ou l evar para o palco os personagens e a trama do l ivro lido pela turma no 
encerramento do semestre. Trabalhar com a ar te da representação exige conhecimento 
técnico. Por isso, para desenvolver um trabalho que introduza os jovens nessa 
linguagem, os professores das diversas disciplinas devem se associar ao de Artes.  

Mesmo sem se dar conta, todos os dias ao entrar na sala de aula professores e 
alunos tomam emprestados alguns recursos da linguagem teatral. Ao ler um conto em 
voz alta, os estudantes naturalmente impostam a voz e mudam a entonação marcando os 
diferentes personagens. Para manter a atenção da turma em suas explicações é bem 
provável que você imponha ao corpo uma postura mais rígida, abuse dos gestos e 
capriche nas expressões faciais. Mas o teatro pode ser usado também como uma 
ferramenta pedagógica. "Uma das grandes riquezas dessa atividade na escola é a  
possibilidade do aluno se colocar no lugar do outro e experimentar o mundo sem correr 
riscos", segundo Maria Lúcia Puppo, professora de licenciatura em Artes Cênicas da 
Universidade de São Paulo (USP). E são muitas as habilidades desenvolvidas com essa 
prática. 

O contato com a linguagem teatral ajuda crianças e adolescentes a p erder 
continuamente a timidez, a desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se 
sair bem de situações onde é exigido o improviso e a s e interessar mais por textos e 
autores variados. "O teatro é u m exercício de cidadania e u m meio de ampliar o 
repertório cultural de qualquer estudante", argumenta Ingrid Dormien Koudela, 
consultora do M inistério da Educação na elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) na área. 

Em março de 2011 c riamos o g rupo de teatro do Instituto Federal do R io 
Grande do Norte (IFRN), Campus João Câmara. Algumas apresentações já foram 
realizadas por um grupo de alunos que está ativamente interessado na criação do grupo, 
em sua maioria, alunos do E nsino Médio. A proposta deste artigo é analisar de que 
maneira este trabalho contribui, até o presente momento, para a formação de cidadãos 
mais participativos, mais preparados para agir em seu meio social. 

 

2. METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Nosso projeto de teatro acontece três dias durante a s emana. Nas oficinas, 
trabalhamos inicialmente movimentação corporal, com aquecimento, alongamentos e 
projeção do e spaço, posteriormente trabalhamos com textos, trazidos pelos alunos ou 
pelos coordenadores das oficinas, e depois iniciamos o trabalho de improvisação. Para 
finalizar fazemos uma avaliação do e nsaio, visualizando os pontos positivos e 
negativos, durante as tarefas oferecidas, adquirindo assim o c ontrole positivo do 
trabalho desenvolvido. Acreditamos que a ar te de teatralizar, trabalhar fatores 
contundentes em nosso contesto de formação educacional, a mistura entre a ficção e o 
racional como didática disciplinar em sala de aula ou no âmbito especifico de ensino é 
simplesmente enfrentar as barreiras da vida com mais firmeza, com motivação, ter jogo 
de cintura, é aprender que em nosso cotidiano fazemos e utilizamos vários elementos 
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teatrais sem ao mesmo nos darmos conta, é entender que o fato de estarmos vendo esta 
disciplina, trará retornos positivos, na nossa forma de expressão, na expansão da nossa 
linguagem, nos variados signos comunicativos, nas alterações de sentimentos e 
conseqüências de nossos atos, todos estes elementos estão prescritos na metodologia 
teatral, além disso, ao longo do pr ocesso desenvolvido com o grupo de teatro 
percebemos que há uma evolução dos alunos, ou seja, o t rabalho com o teatro está 
contribuindo para a formação de jovens cidadãos capacitados para o c onvívio social, 
mais abertamente, ou seja, os alunos envolvidos passam a compreender e fortalecer a 
comunicação de forma abrangente, o aluno perde a timidez, conversam sobre múltiplos 
assuntos, mediante aos conteúdos atribuídos pela oficina teatral que englobam também 
diversas disciplinas, introduzindo os jovens a participarem prazerosamente de todas as 
atividades. 

 

3. ANÁLISE ESPECÍFICA  
        

O teatro como instrumento educativo é usado para desenvolver no a luno a 
criatividade, a socialização, a coordenação, a memorização, o vocabulário entre outras 
habilidades que são de extrema importância para o desenvolvimento de um ser humano 
consciente da sua importância enquanto sujeito agente da cultura que o cerca. Sobre esta 
temática vários autores brasileiros desenvolveram pesquisas entre eles Ana Mae 
Barbosa é considerada uma das pioneiras. 

Ana Mae Barbosa inicia suas pesquisas sobre Arte Eduacação e a partir de seus 
estudos vários outros autores começaram a desenvolver pesquisas sobre as áreas 
específicas do conhecimento artístico, como a importância das artes plásticas na 
educação, a i mportância da música e, especificamente, sobre o uso e a r elevância do 
teatro na escola.   

Na área do teatro a am ericana, autora e d iretora de teatro Viola Spolin, é 
considerada uma das primeiras a usarem os jogos teatrais para a pratica com seus atores, 
beseando o seu trabalho na prática de encenadores do final do século XIX e início do 
século XX, Brecht e Stanislávski.  

No Brasil, a professora da USP, Ingrid Koudela é responsável por traduzir e 
repassar o s istema de jogos para os professores de teatro. Segundo Koudela (2001) 
“Esse método poderá ser adequado a d iferentes faixas etárias e s er utilizado com 
objetivos diversos, dependendo do direcionamento da avaliação realizada após os jogos. 

Nosso trabalho com o Grupo de Teatro estimula os alunos a perderem a timidez, 
trabalhar em conjunto em cooperação, criando laços e vínculos de amizade 
extremamente importante, compreendendo a intensidade de um bom trabalho grupal, 
pois dentre varias atividades realizadas, trabalhamos Estudo Dirigido, leituras de textos, 
contos, verificando as alterações nas tonificações da voz, na sensibilidade dos 
personagens, transmitindo e ab ordando varias características diferentes de encenar e 
produzir enquetes, módulos e es petáculos teatrais. Realizamos Atividades Corporais, 
movimentação de palco, percepção de movimentos leves e flexíveis dentre os 
determinados planos do contexto teatral e a Improvisação que é trabalhada não só nos 
jogos teatrais, mas também durante as montagens de cenas e al gumas dinâmicas do 
mesmo sentido. 
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Durante a elaboração da peça “Conhecendo João Câmara”, os alunos foram 
orientados a pesquisar lendas, mitos e contos da Região do Mato Grande (onde se 
localiza a ci dade de João Câmara/RN), para que pudéssemos utilizar estas lendas na 
elaboração de cada personagem. Aos poucos várias lendas foram sendo exploradas, 
reestruturadas, recontadas. O processo proporcionou um envolvimento enorme por parte 
dos alunos que se identificavam com as estórias que encontravam, o trabalho de voz foi 
se desenvolvendo a partir da exploração destes contos. Os alunos também foram 
orientados a fazer uma pesquisa sobre figurinos, foram orientados a pensar de que 
maneira estes personagens, destas lendas, poderiam estar vestidos e maquiados. Muito 
material foi produzido neste momento, os alunos foram pesquisar fotos de antigos 
moradores para dar mais realidade aos personagens que criavam. 

Segundo Viola Spolin:  
 

De acordo com os Parâmetros Sociais Curriculares Nacionais, a 
experiência do teatro na escola deve ampliar a capacidade de dialogar, 
desenvolvimento a tolerância e a convivência com a ambigüidade. No 
processo e construção da linguagem, a criança e o jovem estabelecem 
com seus pares uma relação de trabalho, combinando sua imaginação 
criada com a prática e a consciência na observação de regras de jogo. 
O teatro como diálogo entre palco e platéia pode se tornar um dos 
parâmetros de orientação educacional nas aulas de teatro (2001, p. 
15). 
 

Provando que o a to de ensinar engloba todas as faces sociais, religiosas, 
culturais, dramáticas, espirituais, fazendo com que o c onhecimento se multiplique e 
promova na sociedade estimulo e cap acidade de explorar as riquezas existentes nas 
mentes de varias pessoas humildes que marcaram nossa região com seu suor e trabalho, 
trazer átona relatos, depoimentos, de pessoas que bravamente viveram, e presenciaram 
diversas passagens em nosso contexto territorial, provando que expandir o 
conhecimento para as demais pessoas é simplesmente fazer da nossa cultura, um fator á 
mais para se viver bem com o que mais temos de melhor, nossa capacidade de inovar, 
mudando assim nosso país, tornando-o em uma nação melhor. 

Salientamos que nosso objetivo não é especificamente formar atores, mas sim 
transmitir aos jovens alunos, sabores de conhecimentos diferentes, com propósitos 
maiores que é abrangi suas informações sobre a cultura teatral, impulsionando-os a 
descobrir os valores da própria cultura regional com veracidade e determinação, sendo 
que em meio de varias atividades durante as oficinas sempre trabalhamos sobre temas 
que ambos se assemelhem, dentre eles atuais ou antigos, mais sempre com total 
dedicação as informações propostas pelo determinado tema ou conteúdo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Até o presente momento, mediante a todo o trabalho que vem sendo realizado, 
concluo que o G rupo de Teatro do C ampus João Câmara esta se desenvolvendo com 
total eficiência, agindo integralmente na vida de várias pessoas, tratando de uma 
metodologia de ensino forte, que infelizmente em nossa região não é tão explorada, no 
entanto, estamos levando para o p alco o s abor artístico que trata de vários fatores 
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essenciais para formação educacional de todos os jovens e adolescentes envolvidos. 
Portanto posso afirmar, que o contato com o teatro desenvolvido no trabalho do Grupo 
de Teatro, está fortalecendo os valores sobre a disciplina, contribuindo para que os 
alunos envolvidos saiam da zona não favorável a disciplina, mudando o modo que todos 
enxergam a arte e a cu ltura e também participar com belíssimos espetáculos realizados 
para a comunidade em nossa instituição. 
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RESUMO  
 

Neste trabalho, apresentamos os resultados 
parciais do projeto Jornal do Campus, desenvolvido com 
alunos dos cursos técnicos integrados em Informática e 
Cooperativismo do IFRN – Campus João Câmara. O 
projeto tem como objetivo trabalhar os gêneros textuais 
da esfera jornalística da comunicação, através de 
atividades de leitura e produção textual. Até o 
momento, foram produzidas duas edições do jornal. 
Propomo-nos aqui analisar um dos gêneros explorados 
durante o projeto – a charge. Nesse recorte, analisamos 
as produções textuais nos aspectos temáticos, 
discursivos e composicionais do gênero. Nosso trabalho 
apoia-se na concepção integracionista da linguagem, de 
base enunciativa, e de gêneros do discurso (BAKHTIN, 
1997; 2002), além dos estudos sobre sequências e 

módulos didáticos propostos pelo Grupo de Genebra 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Apoiamo-nos, 
mais especificamente, nos trabalhos de Lopes-Rossi 
(2003), desenvolvidos com projetos pedagógicos e 
módulos didáticos, que preveem as seguintes etapas: 
leitura do gênero a ser produzido para conhecimento de 
suas propriedades discursivas, temáticas e 
composicionais; produção escrita; e divulgação ao 
público. As charges em análise apresentaram as 
características do gênero e foram publicadas no Jornal 
do Campus, conforme previa o projeto. Dessa forma, os 
textos cumpriram sua dimensão discursiva, os alunos 
assumiram seu discurso, como sujeitos capazes de 
dialogar com outros interlocutores, que não apenas o 
professor da disciplina. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: gênero de texto, jornal, charge. 

 

THE CHARGE IN THE CAMPUS NEWSPAPER - AN ANALYSIS OF GENRE 
 

ABSTRACT 
 

In this paper, we present the partial results of 
the project Campus Newspaper, developed by 
Information Technology and Cooperativism students 
from IFRN – Campus  João Câmara. The project aims at 
working with text genres of the journalistic sphere of 
communication, through reading and text production 
activities. So far, we have produced two editions of the 
newpaper. We propose here an analysis of one of the 
genres seen during the project – the cartton. In this 
perspective, we analyzed the thematic aspects in textual 
productions, and compositional discourse of the genre. 
Our work is based on the integrationist conception of 
language, enunciation, and genres of speech (Bakhtin, 
1997, 2002), as well as studies on teaching modules and 
sequencing proposed by the Group of Geneva (Dolz; 

NOVERRAZ; Schneuwly, 2004). We are supported more 
specifically by the work of Lopes-Rossi (2003), 
developed with pedagogicalprojects and didactic 
modules which provide the following steps: readings of 
the genre to be produced in order to acknowledge its 
ciscourse, thematic and compositional properties, 
written production, and public disclosure. The cartioons 
in question showed the characteristics of the genre and 
were peblished in the Campus newspaper, as intended 
by project. Thus, the texts have fulfilled their discursive 
dimension; students have taken over their speech, as 
subjects who are able to communicate with other 
agents, not only the course instructor. 

 

 

 KEY-WORDS: genre of text, newspapers, charge. 
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A CHARGE NO JORNAL DO CAMPUS - UMA ANÁLISE DO GÊNERO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Os recentes resultados do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - apontam o IFRN 
como uma das instituições escolares de destaque.  Em parte, isso se deve ao trabalho de 
leitura, compreensão e produção textual desenvolvido pelos profissionais de ensino. Em vez 
da ênfase na gramática normativa, projetos  que transformam o aluno em leitor, capaz de 
entender a realidade que o cerca, e produtor de textos  de diferentes esferas da comunicação.  

Nesse sentido, o Jornal do Campus é um projeto que contempla o trabalho  com os 
gêneros da esfera jornalística da comunicação, como  o próprio título já antecipa, e   é de 
suma importância porque oportuniza a compreensão  do mundo em que vivemos através da 
leitura de textos que trazem informações e despertam a nossa reflexão e capacidade crítica 
diante dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Além disso, podem contribuir para 
a formação de opinião. Um trabalho com a linguagem e através da linguagem, que nos 
impulsiona a assumir o nosso discurso de sujeitos da história, e não de simples espectadores. 

No arcabouço deste artigo, apresentamos alguns resultados das atividades de leitura 
e produção escrita de um dos gêneros explorados no projeto – a charge. Em primeiro lugar, 
discorremos um pouco sobre o estudo dos gêneros textuais e sua relevância no contexto 
educacional e, em seguida, sobre o gênero charge. Em um segundo momento, tratamos da 
sequência didática elaborada para a exploração do gênero em questão, seguido da análise 
propriamente dita das produções dos alunos. Por fim, apresentamos nossas considerações 
finais e as referências bibliográficas que nortearam nosso trabalho. 

OS GÊNEROS TEXTUAIS   

A sociedade em que vivemos é essencialmente letrada. Assim sendo, estamos sempre 
inseridos em eventos ou práticas sociais que nos exigem o domínio da linguagem verbal. 
Nesse contexto, precisamos nos comunicar e o fazemos através dos textos que construímos 
nas relações sociais, os quais podem apresentar-se tanto na modalidade oral quanto na 
modalidade escrita da língua. 

Os textos que utilizamos são produzidos e veiculados de acordo com os mais variados 
gêneros textuais que circulam em nossa sociedade, conforme as intenções e os propósitos 
comunicativos de cada autor em determinada esfera da comunicação social: familiar, artística, 
jornalística, jurídica, religiosa, acadêmica, dentre muitas outras. 

Se todos os textos que circulam na sociedade se inserem em diferentes gêneros, 
precisamos conhecê-los, a fim de nos apropriarmos deles sempre que desejarmos comunicar 
nossas idéias. Assim, justifica-se a entrada dos gêneros na sala de aula, para que os alunos 
conheçam o maior número possível desse tipo de instrumento a ser utilizado nas situações 
comunicativas em que estão ou serão envolvidos. 

A partir dos anos 80, ganha impulso a discussão, sobretudo a partir das reflexões de 
Geraldi (1984) a respeito do texto como ponto de partida para as atividades desenvolvidas na 
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sala de aula. É bem verdade que, de início, o texto foi utilizado pelos professores como 
pretexto para a abordagem dos conteúdos gramaticais. Até então, as atividades de leitura 
centravam-se apenas na decodificação, e as de produção textual em meros exercícios de 
redação, com base apenas nas tipologias tradicionais: narração, descrição e dissertação. 

Embora muitas mudanças tenham ocorrido e estejam ocorrendo na prática de sala de 
aula de língua portuguesa, no sentido de superar esse tipo de ensino, a verdade é que a 
prática da redação com base nas tipologias tradicionais ainda é uma realidade em muitas 
escolas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio em nosso país. Em muitas 
delas, principalmente nas particulares, o trabalho com produção escrita merece um lugar 
separado no currículo: são as aulas de redação, para as quais existe um professor específico, 
além do professor de gramática e o de literatura. Ao professor de redação cabe, portanto, 
“[...] ensinar os alunos a escreverem narrações, descrições e, preferencialmente, 
dissertações.” (BUNZEN, 2006, p. 139, grifos do autor).  A preferência por essa última 
modalidade deve-se ao fato de que é esse o tipo de texto comumente solicitado nos 
vestibulares ou em alguns concursos para determinados empregos. O currículo é, dessa 
forma, fragmentado; cada professor se especializa apenas em uma área. Nas escolas públicas, 
não há um professor específico para redação. É o mesmo de gramática e literatura, no 
entanto esses dois últimos aspectos da disciplina é que são os mais enfatizados nas aulas 
(BUNZEN, op. cit.). 

A abordagem da produção escrita com base nas tipologias narração, descrição e 
dissertação é freqüentemente questionada, visto que se baseia unicamente na organização 
textual, esquecendo, assim, a dimensão discursiva dos textos, que são produzidos conforme 
as diferentes práticas sociais existentes. Desse modo, as atividades de redação desenvolvidas 
na escola tornam-se artificiais, pois uma situação real de produção não é apresentada aos 
alunos. Trata-se de uma atividade cuja finalidade é cumprir uma exigência do professor ou do 
programa de ensino de determinada instituição escolar.  Nesse caso, não há sentido para o 
aluno produzir tais textos, pois lhe falta um objetivo de escrita, além de um leitor real para os 
seus textos. Só o professor é que os lê e os corrige, sobretudo os erros ortográficos e de 
concordância ali encontrados, e os devolve aos alunos. Às vezes lhe atribui uma nota. E é 
assim que se encerram, na maioria das vezes, as atividades de redação, sem que o professor 
trabalhe com a revisão e a reescrita desses textos. 

O estudo sobre os gêneros sempre foi tema de interesse entre os estudiosos, desde a 
Antiguidade, em que podemos encontrar várias classificações para os diversos textos que 
eram então construídos ao longo da história ocidental. Uma dessas é a clássica distinção entre 
prosa e poesia; outra é a distinção, desde Platão, entre os três gêneros literários que até hoje 
estudamos em nossas escolas: lírico, épico e dramático. Há, ainda, pelo menos, mais duas 
categorizações tradicionais de gêneros que gostaríamos de registrar aqui, ainda que 
brevemente: a que opõe a tragédia à comédia e a da retórica antiga, que apresenta três 
discursos, definidos com base nas circunstâncias em que são proferidos: deliberativo, 
judiciário e epidítico. 

Como podemos perceber, as discussões em torno da classificação dos textos em 
determinado gênero refletem preocupações de ordem retórica ou literária. Os gêneros 
considerados são aqueles “[...] com valor social e literário reconhecido.” (BRONCKART, 2003, 
p. 73). Além dos gêneros literários já citados na Antiguidade, o autor lembra que a partir do 
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Renascimento, surgem outras formas literárias escritas, como o romance, o ensaio, a novela, a 
ficção científica. 

No decorrer do século passado, porém, principalmente a partir dos estudos de Bakhtin 
(1997), a noção de gênero tem-se expandido para todos os textos que circulam em nossa 
sociedade. Não apenas os textos da esfera literária, como o romance e o conto, por exemplo, 
mas também o artigo científico, a notícia, a reportagem, a charge, entre muitos outros, 
apresentam determinadas características que nos permitem identificá-los como pertencentes 
a um gênero específico. Assim, todos os textos, em qualquer modalidade, são inscritos num 
determinado gênero, até mesmo aqueles que Bronckart (op. cit.) insere na “linguagem 
ordinária”, como a conversação, a exposição ou o relato de acontecimentos vividos.  A estes, 
Bakhtin (op.cit.) chama gêneros primários, reservando a denominação de gêneros secundários 
para os gêneros que exigem uma elaboração mais cuidadosa ou mais complexa, como os da 
esfera científica e literária, por exemplo, e que geralmente pertencem à modalidade escrita 
da língua. 

O GÊNERO TEXTUAL CHARGE  

Os gêneros textuais da esfera jornalística cumprem relevante função para a sociedade, 
seja como divulgação da informação (notícias e reportagens), seja através do anúncio de 
produtos e oferta de serviços (anúncios publicitários e classificados), ou contribuindo para a 
formação de opinião, por meio de artigos, editoriais, crônicas e charges, sendo este último o 
que mais interessa em nossa abordagem. 

 A charge pode ser considerada um dos textos que mais causam impacto no leitor, em 
virtude de uma série de fatores: apresenta geralmente um texto curto e preciso, com uma 
linguagem que pode variar de acordo com a intenção comunicativa; constitui-se de uma 
imagem, construída pelo desenho de caricatura, que enfatiza uma característica marcante de 
suas personagens, como os políticos, por exemplo. Além disso, trata sempre de um tema 
atual. Ela não tem o caráter atemporal do cartum, logo envelhece a cada dia, como a notícia. 
Assim, os jornais veiculam, diariamente, uma charge diferente. Para compreendê-la, é 
necessário que o leitor ative o seu conhecimento de mundo. Se esse conhecimento 
enciclopédico for limitado, limitada será a compreensão da charge ou, até mesmo, ela não 
será compreendida.  

Outro fator que a aproxima do leitor, e chama atenção para ela, é o humor, 
ocasionado, na maioria das vezes, pelo exagero na elaboração das caricaturas, pela 
ambiguidade e, até mesmo, pela crítica. Aliás, sua intenção comunicativa é mesmo criticar, 
denunciar um problema ou fenômeno social, a fim de fazer o leitor refletir sobre o mundo em 
que vive. E o faz por meio da ironia e do humor. Ao mesmo tempo em que o leitor se diverte 
com a situação apresentada, é convidado a refletir criticamente sobre ela. Desse modo, o 
leitor é capaz de se manter atualizado e crítico em relação aos fatos e à sociedade da qual faz 
parte, além de poder dialogar com seus pares, numa atitude responsiva. 

Enquanto recurso didático, a charge se apresenta muito favorável ao trabalho em sala 
de aula, uma vez que pode despertar o senso crítico do aluno, contribuir para enriquecer o 
seu conhecimento enciclopédico e proporcionar a compreensão do mundo em que vive, 
conforme assinalamos anteriormente. É um texto de fácil acesso, pois pode ser encontrado 
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em jornais diários, além da internet. Pode ser utilizado em classe para leitura e compreensão 
textual, assim como em atividades de produção de texto. É bem verdade que nem todos têm 
a habilidade de desenhar, por isso mesmo se pode promover um concurso de charges. Nesse 
caso, aqueles que demonstram habilidade para o desenho de caricatura poderão desenvolvê-
las. Além disso, os que não souberem desenhar, poderão colaborar com a ideia, com o 
conteúdo temático. Faz-se um trabalho em parceria. 

O trabalho com esse gênero também é importante porque, para  produzir uma 
charge, é necessário não apenas conhecer o assunto do  qual se quer tratar, mas assumir um 
posicionamento a respeito dele. Isso contribui para que o aluno-autor possa dialogar com 
outros interlocutores e faça valer o seu discurso. Isso é válido também para o leitor da charge 
que, de acordo com o seu conhecimento de mundo, será influenciado em maior ou menor 
grau pelo que o autor está expondo. 

 

A SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES COM A CHARGE  

Diante dessa perspectiva, o projeto Jornal do Campus procura fomentar esse perfil de 
leitor e autor. Perfil esse que se desdobrará na vida social dos alunos, pois a vida em 
sociedade requer que se tenha um posicionamento perante todas as questões que a 
circundam.  

Mesmo sendo um gênero amplamente difundido e utilizado, a maioria das pessoas 
muitas vezes não tem conhecimento de todos os seus aspectos. Às vezes, já viu o texto, mas 
não sabe que se trata de uma charge. Desse modo, o trabalho em sala de aula se desenvolveu 
conforme as seguintes etapas:  

a) apresentação do texto, em versão impressa e em slides, para leitura e 
compreensão; 
 

b) exploração das propriedades discursivas, temáticas e composicionais do gênero; 
 

 
c) atividades de pesquisa em jornais, revistas, sites e blogs, e apresentação do texto 

em sala de aula, identificando enunciador, coenunciadores, intenção comunicativa, 
situação enunciativa/de comunicação, veículo de circulação do texto, data de 
publicação, perfil do público-leitor a que se destina, tipo de linguagem utilizada na 
produção do texto (verbal, não-verbal, mista). Em seguida, foi montado, em cada 
sala, o Mural da Charge, para que os demais alunos da escola pudessem ter 
contado com as charges trabalhadas. 

Nesse primeiro momento, cujo objetivo foi familiarizar os alunos com o gênero, 
exploramos ainda os aspectos composicionais da charge, comparando-a com outros gêneros 
em quadrinhos, como a tirinha, por exemplo. 
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A segunda fase – a de produção textual – ocorreu através de um concurso de charges 
organizado pelo professor coordenador do projeto Jornal do Campus e dos bolsistas do 
referido projeto. O conteúdo da charge deveria ter como tema as situações vivenciadas na 
própria instituição, as questões e os problemas relacionados à realidade escolar e ao seu 
entorno. No regulamento, que foi amplamente divulgado em todas as salas, turnos escolares 
e em todos os murais da instituição, apresentamos algumas sugestões de temas: atuação 
“apagada” do Grêmio Estudantil; alunos em Orkut/MSN durante a aula de Informática; as 
condições ou o atraso do transporte escolar, sátiras a personalidades do Campus, entre 
outros. 

A seleção da charge vencedora foi feita por um grupo de professores do próprio 
Campus. Os quatro primeiros colocados foram contemplados com prêmios, que foram doados 
pelos comerciantes da cidade de João Câmara. 

A terceira etapa do nosso trabalho consistiu na divulgação e circulação do texto, 
conforme a esfera da comunicação a que ele pertence. Assim, as duas melhores charges 
foram publicadas na primeira edição do Jornal do Campus, em 2011, conforme previa o 
projeto. As demais, assim como as vencedoras, foram divulgadas ao público do IFRN – Campus 
João Câmara, ocasião em que todos os alunos foram reunidos no auditório e torceram pelas 
suas favoritas. O resultado suscitou vários comentários durante semanas seguidas. Alguns 
discordavam do resultado, outros o ratificavam.  

 

AS CHARGES DO JORNAL DO CAMPUS - UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DOS ALUNOS  

Nesta seção, faremos a análise de quatro charges já publicadas no Jornal do Campus, 
edição 2011. Levaremos em consideração as características do gênero, trabalhadas durante o 
projeto, o qual ainda está em andamento, e prosseguirá até o final do ano letivo. Este é 
apenas um resultado parcial.  

1ª edição 2011  
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A charge vencedora abordou um tema muito latente no cotidiano dos alunos do 
IFRN, inclusive os da própria cidade de João Câmara. Como o instituto localiza-se a 
aproximadamente 2 km do centro da cidade, alguns alunos necessitam do ônibus 
disponibilizado pela prefeitura para irem até a escola. No entanto, os atrasos continuam 
constantes.  

 O autor da charge acima, o aluno Manoel Messias, do curso técnico integrado em 
Informática, na modalidade EJA, sofre na pele os transtornos causados pelo atraso do ônibus 
escolar, disponibilizado pela prefeitura. O motivo alegado para tal atraso é o fato de um 
mesmo ônibus ser utilizado para transportar não só os alunos do IFRN, como também os da 
zona rural do município.  

Por não ser um problema restrito a um único aluno, os coenunciadores da charge são 
todos aqueles que necessitam desse transporte público, mas que não podem usufruir desse 
direito com plenitude, em virtude de o ônibus atrasar constantemente, e algumas vezes até 

não ir buscar os alunos.  

Como as situações a serem mencionadas nas charges do concurso deveriam ter relação 
com o instituto, nesse caso o aluno aproveitou a oportunidade para criticar a qualidade do 
serviço de transporte público prestado pela prefeitura do município.  

A charge apresenta uma linguagem mista, ou seja, verbal e não-verbal. A primeira é 
expressa nos balões utilizados para dar voz às personagens. O segundo é o desenho em si, que 
expõe as circunstâncias em que se dão os fatos. 

No desenho, podemos ver que se trata de um ponto de ônibus, pois ao fundo, estão 
alguns alunos sentados em um banco típico de pontos de ônibus, além de uma pessoa 
dormindo no banco, em virtude do cansaço provocado pela espera. A caricatura dos alunos 
evidencia a indignação e a raiva deles perante a situação. Um deles ironiza a situação, quando 
se refere ao “interior da Terra”, local aonde o ônibus iria buscar outros alunos, em 
contraposição ao discurso do colega, que se referia ao interior como o local afastado do 
perímetro urbano do município. 

Figura 1 - Charge vencedora do II Concurso de Charges do 

IFRN - Campus João Câmara. 
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1ª Edição 2011 

O autor dessa charge também é um aluno que sofria com um problema referente ao 
Instituto: a água de má qualidade dos bebedouros do Campus. Como a água era muito 
salobra, os alunos que tinham condições optavam por comprar água na cantina da escola. Os 
que não podiam, ou se contentavam em beber do jeito que estava, ou então não tomavam 
nenhuma. 

 
Diante dessa situação, o aluno se utilizou da configuração de uma aula de Química do 

professor Roberto Lima, e fez a crítica ao estado da água com base nas características básicas 
do líquido precioso: incolor, inodora e insípida. 

Além disso, percebemos, na própria caricatura, o incremento de trejeito, bordões e 
expressões, típicos das personagens utilizadas. Essa caracterização evidenciando aspectos 
marcantes das personagens é outro aspecto composicional do gênero. 

E, como se sabe, a linguagem tem o poder de transformar realidades. Nesse caso, logo 
após a publicação da charge no Jornal, o problema chegou ao conhecimento das autoridades 
escolares, que logo trataram de solucioná-lo. 

2ª edição 2011 

Figura 2 - Charge que ficou na segunda colocação do II Concurso de 

Charges do IFRN - Campus João Câmara. 
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A charge 3 foi produzida pelo aluno Francisco Cleiton, do 2º ano do curso de 
Informática, e mostra a cena de um professor, desolado e aparentemente sem dinheiro, 
conversando com um político, que tem seus bolsos transbordando dinheiro. 

 Os enunciadores conversam sobre a greve, que, na época, não tinha sido decretada, 
mas havia rumores de que poderia ser deflagrada nos dias seguintes. Enquanto o professor 
fica pensando somente na greve, o político tenta consolá-lo, gabando-se do próprio salário, 
sendo clara a crítica. Foi exatamente isso que o chargista do Jornal do Campus quis transmitir. 
Enquanto os políticos estão ganhando salários avantajados, os professores lutam para terem o 
que merecem por todos os anos de trabalhos em sala de aula.  

A linguagem utilizada pelo autor, novamente, é mista, ou seja, ele faz uso tanto da 
linguagem não-verbal (as imagens) quanto a verbal (falas das personagens). 

Figura 3 – Charge produzida por Francisco Cleiton, exclusivamente para a 2ª   

edição, em 2011, do Jornal do Campus. 
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Na charge em questão, podemos observar que o autor, que também é aluno, teve a 
intenção de satirizar a possível falta de planejamento que gerou várias reformas dentro do 
instituto, originando os buracos representados na imagem. Marcos Vinícius Bezerra, aluno do 
1º ano do curso técnico integrado em Informática, faz uma analogia entre os “buracos” 
causados pela reforma no Campus (o que se pode observar pelo diálogo das personagens) e 
as escavações realizadas pelos arqueólogos em busca de ossos de dinossauros, que, pelas 
imagens, parecem ser semelhantes.  

Os coenunciadores, não só os alunos, mas também os servidores, que vivem esta 
situação, podem identificar-se com o problema. 

A linguagem utilizada pelo autor/aluno é mista: a verbal, que pode ser observada pelos 
balõezinhos que representam a conversa entre os dois personagens, e a não-verbal, 
representada pelas imagens (buracos, trabalhadores etc.).  

Pelo que podemos perceber, as charges acima apresentam as características verbais e 
extraverbais do gênero. No aspecto discursivo, os enunciadores levam em consideração o 

Figura 4 – Charge feita exclusivamente para o Jornal do Campus pelo aluno Marcos 

Bezerra 
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público-leitor, o veículo de circulação dos textos – um jornal que leva o nome da instituição de 
ensino -, a situação de enunciação, ou seja, cada charge é produzida conforme um problema, 
uma situação vivenciada na atualidade pela comunidade acadêmica. Vale salientar que a 
temática é tratada numa perspectiva crítica, o que cumpre a função do gênero. Mesmo sendo 
um suporte textual que leva o nome do Campus, o texto ironiza, denuncia alguns problemas 
vivenciados pela instituição. E o que é melhor: cumpre sua função social, contribuindo, 
inclusive, para a superação do problema, como é o caso da melhoria da água do bebedouro, 
oferecida aos alunos. 

No tocante aos aspectos composicionais, as charges produzidas apresentam os 
componentes textuais que a caracterizam como tal. Além disso, apresentam também uma 
temática própria do gênero, a qual está diretamente relacionada com as condições de 
produção e a situação enunciativa, conforme já vimos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto, podemos afirmar que o projeto Jornal do Campus vem atingindo 
seus objetivos. Queremos enfatizar o caráter dialógico das produções textuais, o que difere 
das redações tipicamente escolares, que são lidas apenas pelo professor, a fim de avaliar 
ortografia, pontuação, entre outros aspectos gramaticais. 

Em nosso caso, primamos por um trabalho de leitura e produção textual de diversos 
gêneros, a fim de que o aluno possa ampliar a sua competência metagenérica e, por 
conseguinte, comunicativa. Não abandonamos os gêneros da esfera literária da comunicação. 
Introduzimos, com esse projeto, os gêneros de outra esfera, com vistas à pluralidade, à 
diversidade textual e as suas múltiplas formas de organização. 

Os resultados já se fazem notar. Isso nos leva a continuar o trabalho, aperfeiçoando a 
cada dia. Até o final do projeto, outras charges virão, assim como outros gêneros da esfera 
jornalística. E o trabalho de leitura e produção textual segue, assim, contribuindo para a 
formação de leitores e produtores de texto conscientes de sua participação efetiva numa 
sociedade letrada, como é a nossa. 
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RESUMO  
 
O presente estudo mostra o ensino da língua 
espanhola no cenário brasileiro através da 
legislação educacional do país, desde 1808 até 
os dias atuais, visando discutir o cenário sócio-
político e educacional do país em relação às 
ações governamentais que interferem no 
ensino dessa língua desde a educação básica 

até o ensino superior. Será analisada 
principalmente a lei 11.161/2005, que aprova o 
ensino do espanhol como segunda língua 
estrangeira, no II ciclo do ensino fundamental e 
médio, evidenciando as possíveis 
problemáticas geradas, com a sua implantação. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Ensino, Espanhol, Lei 11.161/2005. 

 
LA HISTORIA DEL DESAROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN BRASIL: DE 1808 

HASTA 2005 CON LA LEY DE IMPLANTACÍON 
 

RESUMEN  
 
Este trabajo muestra la enseñanza de la lengua 
española en el escenario brasileño a través de 
la legislación educacional del país, desde 1808 
hasta los días actuales, discutiendo las 
cuestiones sociopolíticas y educacionales del 
país en relación con las acciones 
gubernamentales que influencian en la 
enseñanza de esta lengua, a partir de la 

educación básica hasta la enseñanza superior. 
Será analizada, la ley 11.161/2005, que aprobó 
la enseñanza del español como segunda 
lengua extranjera, en el II ciclo de la enseñanza 
fundamental y media, mostrando los posibles 
problemas generados, con su implantación. 

 

 

 PALABRAS-CLAVE: Enseñanza, Lengua Española, Ley nº. 11.161/2005. 
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A HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL: DE 
1808 ATÉ 2005 COM A DE LEI DE IMPLANTAÇÃO 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O percurso histórico do ensino de língua estrangeira no Brasil esteve e está 
relacionado à fatores econômicos, políticos e sociais que interferem diretamente na escolha 
da organização do ensino, bem como  da língua estrangeira a ser privilegiada no currículo 
escolar. 

Embora seja percebida no decorrer do trabalho que a lei deixa claro a opção de se 
escolher a língua estrangeira a ser ensinada, há um privilégio da opção da língua em 
detrimento de outra. 

Esse quadro de privilégio aconteceu com a língua francesa e atualmente com a inglesa, 
isso devido a fatores econômicos e políticos que tornam tais opções de língua como 
importantes no contexto político-econômico do país. 

Assim, ao analisar a história do ensino da língua espanhola no Brasil através de sua 
legislação, esta aparece somente em 1942, com a chamada reforma Capanema. Embora de 
forma reduzida na carga horária em relação às demais línguas estrangeiras, podemos dizer 
que é um marco registrado através da lei, da primeira menção da língua espanhola no 
currículo escolar básico.  

O marco seguinte, não tão explícito, foi através de nomeação da língua, como língua 
estrangeira, na chamada reforma educativa em 1961, com a LDB de 1961, porém nessa LDB, 
existia a possibilidade de escolha do idioma a ser incluído no plano dos estudos. O problema 
surgido com esta reforma é a preferência que se deu pela língua inglesa, por vários motivos da 
época. Assim logicamente, influenciaria na demanda de cursos superiores para esta 
modalidade da língua. E foi o que ocorreu.  

Em 1971, é instituído novas mudanças educacionais, mas o cenário no que diz respeito 
ao ensino de idiomas não sofre nenhuma alteração. Somente em 1996 com a lei de diretrizes 
e bases educacionais lei 9.394/96, ocorre à inserção da obrigatoriedade do ensino de idiomas 
a partir da 5ª série (atual 6º ano), porém a escolha do idioma a ser ensinado caberia a cada 
comunidade escolar.   

A língua espanhola só aparece no currículo escolar brasileiro depois da lei 11.161 de 
2005, no qual coloca como obrigatório o ensino desse idioma no ensino médio e de caráter 
facultativo no ensino fundamental até o ano de 2010. Com isso, a língua espanhola passa por 
mais de 50 anos sem ser mencionada em textos legais educacionais. Com essa lei o cenário no 
ensino de idiomas estrangeiros no Brasil muda.  

A importância que é dada ao ensino dessa língua, atualmente, é ocasionada pelas 
relações internacionais brasileiras, como o MERCOSUL. Assim, a preocupação no 
cumprimento dessa lei, antes de ser social é política. E para ser cumprida se faz necessário 
avaliar a estrutura que envolve o seu cumprimento, como por exemplo, a quantidade de 
professores formados e qualificados para atuarem no território nacional é imprescindível.  

Outros requisitos importantes que merecem destaque para que se possa propor 
sugestões adequadas ao novo cenário do ensino da língua espanhola no país se faz, mas do 
que necessário, se faz obrigatório. 

Neste contexto, é necessário pensar e refletir sobre como será feita esta implantação 
do ensino do espanhol, no que diz respeito ao critério para: a preparação de professores, a 
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escolha de professores, a carga horária destinada a esta disciplina e também, a escolha de 
materiais.  

Assim a lei 11.161/2005, torna-se importante ser analisada com o objetivo de 
enfrentar possíveis problemas que possam vim a surgir no ensino e aprendizagem da língua 
espanhola. 

Logo, este trabalho procura descrever o cenário histórico e atual do ensino do 
espanhol no Brasil para mostrar dados atuais desse ensino no que diz respeito ao município 
de natal, e, portanto, propor soluções a possíveis problemas surgidos a partir das informações 
adquiridas neste trabalho. 

Com isso, o trabalho pretende responder a seguinte questão: “Como a nova Lei 
11.161/2005 poderá transformar o cenário educacional brasileiro no ensino de línguas 
estrangeiras e que possíveis problemas poderão surgir com a sua implantação, no caso do 
município de Natal?” 

A partir desta questão-problema, o presente trabalho tem como objetivo geral 
descrever o cenário atual do ensino da língua espanhola no Brasil, especificamente no 
município de Natal. 
 
1 O ENSINO  DE LÍNGUAS NO BRASIL: NOS ANOS DE 1808 ATÉ 1929 
 
 No ano de 1808, as tropas napoleônicas invadem Portugal, motivo pelo qual a família 
Real se instala no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro. Ao chegar ao Brasil, o príncipe 
Regente Dom João transforma a então colônia em Reino. (VIDOTTI e DORNELAS, 2007) 
 Com a corte instalada no Rio de Janeiro surgiram várias necessidades para o 
acolhimento da família Real, dentre elas a criação de escolas para suprir a demanda de 
pessoas capacitadas para trabalhar no Reino. 
 Assim, houve a criação dos primeiros cursos superiores não teológicos; como a 
academia de ensino da marinha, academia real militar, escola de artes, ciências e ofícios. 
Foram criados ainda, a imprensa Régia e o Jardim Botânico, no Rio de janeiro. 
 Um fato que marcou esta época foi à abertura dos portos para o comércio com países 
amigos, principalmente a Inglaterra, assim a língua inglesa passou a ter expressiva finalidade 
prática entre 1808 a 1821. 
 No Brasil imperial até 1930, a educação irá passar por várias reformas, principalmente, 
em relação ao ensino de idiomas, como coloca Vidotti e Dornelas (2007, p.2), que cita a 
“redução gradativa da carga horária dos idiomas.” Essa redução gradativa na carga horária, 
pode ser comprovada em dois momentos: Em 1831, os cursos jurídicos de acordo com o seu 
novo estatuto, passou a exigir o ensino do inglês. Já em 1834, o inglês passa a ser obrigatório 
no currículo escolar, através do ato adicional de 1834. (VIDOTTI, e DORNELAS, 2007) 
 Outro fato importante é a criação do colégio Pedro II em 1837, sendo um marco na 
história da educação brasileira, como também, na história de línguas. Pois segundo Vidotti e 
Dornelas (2007, p. 2), “este permitiu que as línguas modernas se posicionassem em pé de 
igualdade com as línguas clássicas”. 
 Em 1841 foi aprovada a primeira reforma curricular pelo ministro Antônio Carlos, “que 
fixou o curso completo em sete anos e estabeleceu o ensino de línguas clássicas e modernas 
em quase todos os seus estágios.” (VIDOTTI e DORNELAS, 2007, p. 2) 
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 Depois, dessa reforma, houve muitas outras neste período imperial, entre elas: Em 
1855, a reforma Couto Ferraz, o ensino passou a ser ministrado em sete anos e seis idiomas 
integraram parte do currículo, sendo elas: duas línguas clássicas (latim e grego) e quatro 
línguas modernas (Francês, Inglês, Alemão e Italiano); a reforma Marquês de Olinda em 1857, 
a reforma Souza Ramos em 1862 e a reforma Cunha Figueiredo. Nas quais resultaram na 
diminuição dos anos de estudos, conseqüentemente na diminuição da carga horária no 
estudo de línguas. 
 Com a lei Rivadávia, em 1911, e Maximiliano, em 1915, indicaram um ensino prático de 
línguas, baseando-se nas habilidades de falar e escrever. Esse ensino era um desafio proposto 
à realidade da época que se baseava num trabalho da tradução, gramática, leitura e análise. 
 No ano de 1930, Vargas chega ao poder através do movimento armado naquele 
mesmo ano, tendo início assim, a chamada “Era Vargas” e pondo fim ao que se chamou de 
“República Velha”. Criou o ministério da educação e saúde em 1931 e neste mesmo ano como 
cita Vidotti e Dornelas (2007, p. 3): “o governo provisório sanciona decretos organizando o 
ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Esses Decretos ficaram 
conhecidos como Reforma Francisco de Campos” 
 Abaixo será mostrado um quadro, no qual apresentam os anos, as reformas e as 
línguas por anos de estudo que faziam parte do currículo na época imperial. Pode-se perceber 
a diminuição dos anos de estudos em relação às línguas clássicas e principalmente, das línguas 
modernas. 
 

Quadro 1  -  Os anos, as reformas e as línguas por anos de estudo 
 

  
Anos 

  
Reformas 

Por anos de estudo 
Línguas    Clássicas Línguas Modernas 
Latim Grego Total Francês Inglês Alemão Italiano Total 

1855 Couto Ferraz 7 3 10 3 3 3 1F 9+1F 
1857 Marquês de Olinda 7 2 9 3 4 2 1F 9+1F 
1862 Sousa Ramos 7 2 9 3 4 2 2F 9+2F 
1870 Paulino de Sousa 6 2 8 4 4 - - 8 
1876 Cunha Figueiredo 3 2 5 2 1 2F - 3+2F 
1878 Leôncio de Carvalho 3 2 5 2 2 2 - 6 
1881 Homem de Melo 4 2 6 2 2 2 1F 6+1F 
1890 Benjamin Constant 3 2 5 3 3Op - 6 
1892 Fernando Lobo 3 3 6 3 3 3 - 9 
1900 Epitácio Pessoa 3 3 6 3 3 3 - 9 
1911 Rivadávia Correa 2 1 3 3 3Op - 6 
1915 C. Maximiliano 3 - 3 3 3Op - 6 
1925 J.L.Alves-Rocha Vaz 4 - 4 3 3Op 1F 6+1F 
1929 Alteração desta 4 - 4 3 3Op 1F 6+1F 

    (F = Facultativo;   Op = Opção) 
Fonte: Chagas citado por Vidotti e Dornelas (2007) 
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2 O ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL: A PARTIR DOS ANOS DE 1931 ATÉ 1960 
 
 Em 14 de Novembro de 1930, foi criado o ministério dos negócios da educação e saúde 
pública, pelo decreto nº 19.402, tendo como ministro, o Educador de Minas Gerais, Francisco 
de Campos, no qual reformou o ensino brasileiro adequando à realidade do país. Realizou 
várias medidas, dentre as que mais se destacaram foram Machado, Campos e Saunders (2007, 
p. 1):  
 

“a criação do Conselho Nacional de Educação, a organização do ensino 
superior e a adoção do regime universitário, a organização do ensino 
secundário na tentativa de resgatar seu caráter educativo, estabelecendo 
definitivamente o currículo seriado, a freqüência obrigatória, e a introdução 
de dois ciclos, um fundamental (cinco anos) de formação básica geral e 
outro complementar (dois anos).” 

 
 Em relação ao ensino de línguas, adotaram-se diretrizes para as chamadas línguas vivas 
estrangeiras, com o método direto intuitivo, que consistia em ensinar a língua estrangeira na 
própria língua estrangeira, quer dizer, sem haver nenhuma intervenção na língua materna 
para auxiliar o ensino da língua estrangeira. (MACHADO, CAMPOS e SAUNDERS, 2007) 
 Segundo o Decreto n° 20.833, de 21 de dezembro de 1931, dizia-se o seguinte sobre o 
ensino das línguas estrangeiras: 
 

Art. 1.o – O ensino das línguas vivas estrangeiras (francês, inglês e alemão), 
no Colégio Pedro II e estabelecimentos de ensino secundário a que este 
serve de padrão terá caráter eminentemente prático e será ministrado na 
própria língua que se deseja ensinar, adotando-se o método direto desde a 
primeira aula. Assim compreendido, tem por fim dotar os jovens brasileiros 
de três instrumentos práticos e eficientes, destinados não somente a 
estender o campo da sua cultura literária e de seus conhecimentos 
científicos, como também a colocá-los em situação de usar para fins 
utilitários, da expressão falada e escrita dessas línguas. 
Parágrafo único – O ensino direto fica, nos primeiros anos, a cargo de 
professores denominados Auxiliares, e, no último, de um professor 
denominado Dirigente, para cada língua em cada uma das casas do Colégio, 
ao qual incumbirá também a função de orientar e fiscalizar o trabalho dos 
Auxiliares. (MACHADO, CAMPOS e SAUNDERS, 2007, p. 1-2) 

 
 De acordo com Chagas (1957) citado por Machado, Campos e Saunders (2007, p. 2), 
houve alguns desafios ou problemas para que tal decreto fosse aplicado, no caso: a falta de 
professores com formação e a carga horária foi diminuída, foram obstáculos para que tal 
decreto fosse posto em prática. Porém este método foi implantado no colégio Dom Pedro II, 
no qual obteve resultado positivo. 
 A Reforma Capanema em 1942, liderada pelo ministro Cristovão Capanema, 
implementou os projetos iniciados pelo ex-ministro Francisco Campos, através da  publicação 
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da lei orgânica do ensino secundário, tendo como principais características: a divisão do 
ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, com 4 anos e o científico com 3 anos de duração. 
E no colegial era ofertado o curso científico, com a formação para as ciências e o clássico para 
a formação intelectual. 
 Em relação ao ensino de línguas estrangeiras, segundo Rodrigues (2007), ocorreu uma 
valorização destas quando aparecem no currículo do ensino primário e secundário. A principal 
modificação no ensino de línguas foi à retirada do currículo oficial, o alemão e a entrada pela 
primeira vez do espanhol nos programas oficias do curso científico. 

Portanto, este é um grande marco no ensino do espanhol no nosso país como registra 
Picanço citado por Salvador e Santos (2009, p. 5):  
 

“[...] o espanhol, que até então não havia figurado como componente 
curricular, passou a compor os programas oficiais do curso científico [...]. O 
espanhol, naquele momento, era indicado como a língua de autores 
consagrados como Cervantes, Becker e Lope de Vega. Ao mesmo tempo, era 
língua de um povo que, com importante participação na história ocidental 
[...] não representava ameaça para o governo durante o Estado Novo 
(PICANÇO, 2003, p.33):.” 

 
Dentre as justificativas para a inserção do espanhol foram: de que o ensino secundário 

de países mais desenvolvidos tinha em seu currículo pelo menos de duas ou três línguas e 
ainda,  

 
“o estudo do espanhol foi implementado por tratar-se de ‘uma língua antiga 
e vigorosa cultura e de grande riqueza bibliográfica, cuja adoção , de outro 
lado, era – segundo consta no próprio documento1 - um passo a mais que 
damos para a nossa maior e mais intima vinculação espiritual com as nações 
irmãs do Continente” (CELADA, 2002, p.78) 
 

 Embora o espanhol fizesse parte do currículo oficial, em 1942, o inglês e o Francês, 
ainda eram línguas privilegiadas, com uma carga maior de estudos em relação ao Espanhol, já 
que para o inglês e francês eram 3 anos de estudo e o espanhol apenas um ano. (SALVADOR e 
SANTOS, 2009) 
 
 
3  O ENSINO DE LÍNGUAS NO BRAIL: DOS ANOS DE 1961 ATÉ OS DIAS ATUAIS 
 
 Em 1961, a primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) foi publicada em 20 de 
Dezembro, pelo presidente João Goulart, sendo revista em 1971 e vigorando até a mais 
recente LDB de 1996. 
 Nos anos 70, o Brasil foi marcado pela ditadura do regime militar, momento esse 
refletido também na educação Brasileira como pode ser visto com a segunda LDB de 1971. 

                                                           
1 O documento que tal autora se refere é o da reforma Capanema de 1942. 
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Sobre o assunto de língua estrangeira houve desinteresse durante esse período, ocasionado 
pela época de patriotismo e nacionalismo. 
 Como menciona Ribeiro, Costa e Abdalla (2007), esse desinteresse era comprovado no 
parecer 853/71, que a Língua estrangeira era nomeada somente à título de recomendação, 
sem ser obrigatório o seu ensino nas escolas brasileiras. O resultado desse desinteresse vai 
gerar uma hegemonia na escolha de uma única língua estrangeira ensinada no país. 
 Assim, o inglês cresce como opção do ensino de línguas estrangeiras nas escolas, por 
razões tais, que a LDB/71 estabelece aos conselhos estaduais decidirem sobre o ensino de 
línguas. E também, a escolha do inglês é resultado da historicidade e cultura da pós 2ª guerra 
mundial, onde se intensificara a dependência econômica e cultural em relação aos Estados 
Unidos, gerando o desejo dos brasileiros de aprenderem cada vez mais a língua inglesa. 
 Somente em 1976, a língua estrangeira iria ser obrigatória no 2º grau, porém o inglês 
continuava a ser a língua ensinada nas escolas incentivada pelo sistema capitalista, onde o 
poderio norte-americano impunha de certa forma, as suas mercadorias, sejam elas culturais 
ou não. 
 É nesse sentido, que o inglês permanece no final do século XX, como opção de língua 
estrangeira, ou melhor, única, a ser ensinada nas escolas brasileiras. Somente nos anos 80, 
que o cenário educacional começa mudar, devido a um contexto de democratização do país. 
Criando como cita Salvador e Santos (2009, p.7), “um cenário propicio à organização de 
professores de Línguas estrangeiras nas escolas públicas.” 
 A partir dos novos contextos políticos econômicos e culturais do país o interesse em 
aprender espanhol cresce, apesar de ser estereotipado como sendo uma “língua fácil”, devido 
esta apresentar uma afinidade com a língua portuguesa. 
 Portanto, em 1989, no governo de José Sarney, foi assinado o tratado do Mercosul, 
que tem objetivo do livre comércio dentre os países participantes, a língua espanhola se torna 
essencial. Nesse sentido, o cenário do ensino da língua espanhola no Brasil, estar prestes a 
mudar. E isso acontece quando é sancionada a lei 11.161/2005.  
 
 
4  LEI DE 11.161/2005 E SUAS PARTICULARIDADES 
 

A lei 11.161/2005, que tratava sobre o ensino da língua espanhola como disciplina 
obrigatória nas escolas surgiu a partir do deputado Átila Lira (PSDB/PI) que a apresentou na 
câmara dos deputados. 

Depois de cinco anos de tramitação no congresso nacional, esse projeto de lei, tornou-
se Lei ordinária, e foi publicada no Diário Oficial em 08 de agosto de 2005. Sancionada pelo 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, o Sr. Fernando 
Haddad. Sanção essa que proporcionou ao Presidente Lula, alguns prêmios por promoção da 
língua espanhola, o Príncipe de Astúrias de Cooperação Internacional em Oviedo (Astúrias, 
norte da Espanha), em 2003 e o Prêmio Internacional Dom Quixote de La Mancha em Toledo, 
na Espanha, no ano 2008.2 

                                                           
2Disponível em: 
(http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2008/10/13/lula_recebe_premio_dom_quixote_de_la_mancha_por_te
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Essa lei é composta de sete artigos e dois parágrafos, que sistematizam como deve ser 

a oferta do ensino de espanhol nas escolas brasileiras, deixando claro que a sua implantação 
deverá ocorrer até 2010, tendo assim, o prazo de cinco anos, após a sua publicação. A seguir 
observa-se a Lei e suas disposições, seguidos de comentários e sugestões. 

 
Artigo 1º 
 

Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 
matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos 
currículos plenos do ensino médio. 
 § 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco 
anos, a partir da implantação desta Lei. 
§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do 
ensino fundamental de 5a a 8a séries. (BRASIL, 2005) 

 
O artigo 1º deixa claro que é obrigatória a oferta pela escola, sendo, porém, facultativa 

para o aluno dando a este condição de optar por outra língua estrangeira. No parágrafo 1º, 
deste mesmo artigo, trata do prazo, de sua implantação, que será de cinco anos, no caso até 
05 de agosto de 2010, como já foi mencionado antes. Já no parágrafo 2º, discorre sobre a 
questão da língua espanhola no ensino fundamental de 5º a 8° séries (equivalente a partir da 
lei nº 11.274, de 06/02/2006, do 6º ano até o 9º ano), em que a sua inclusão nos currículos 
plenos é de caráter facultativa. Este item faz com que a Língua espanhola se equipare em 
carga horária e em importância à língua inglesa a partir da 5º série (6º ano), nas escolas 
públicas. 

 
 
 
Artigo 2º 
 

Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá 
ser feita no horário regular de aula dos alunos.  
(...)  
Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de 
diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário 
normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua 
Moderna. 
 

Quando se trata de como deverá ser feita essa oferta, pode-se perceber uma 
estratégia financeira do governo, salvaguardando-se de possíveis processos judiciais em 
relação à forma de como é ofertado na escola o ensino do espanhol uma vez que a lei o 
concede como direito do aluno. É relatado em seus artigos 2º e 4º que para as escolas de 
redes públicas, deverá ser feita no horário regular de aula. Já para a rede privada de ensino, 

                                                                                                                                                                                        
r_instituido_ensino_obrigatorio_do_espanhol-585918170.asp) e folha online 
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u455661.shtml). Acesso em 03 de Maio de 2011. 
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esta oferta poderá ser feita por meio de diferentes estratégias, tais como: flexibilização de 
horário, e/ou em matriculas em cursos e centros de língua moderna existentes no mercado. 
 

Artigo 3º 
 

Ainda, em se tratando da oferta do ensino da língua espanhola, a lei em seu artigo 3º, 
apresenta o seguinte texto:  

 
Art. 3º - Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de 
Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de 
língua espanhola. 
 

Sabe-se, porém que as estruturas atuais das escolas públicas não permitem a 
implantação destes “centros” no prazo que ainda nos resta uma vez que não foi lançado 
nenhum projeto para tal no período de implantação previsto por lei. 
 
Artigos 5º e 6º 
 

Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 
normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e 
peculiaridades de cada unidade federada. 
Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e 
apoiará os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei.  

 
Em relação às normas necessárias a execução desta lei, em seus artigos 5º e 6º, mostra 

que cabe aos conselhos estaduais de Educação e do Distrito Federal emitir tais normas de 
acordo com as particularidades de cada unidade federada. O papel da União é de estimular e 
apoiar os sistemas estaduais e do distrito federal na execução desta lei. 

A partir dessa explanação sobre o que relata a lei 11.161/2005, podem-se levantar 
vários questionamentos e particularidades sobre a sua implantação do ensino do espanhol em 
nosso país. 

Algumas destas diferenças de aplicação que a Lei menciona, e já expostas e apontadas 
por Silva, Alves e Alves (2007), é em relação à situação sobre o ensino público oferecer a 
língua espanhola no horário de aulas e o ensino privado ter várias possibilidades de como 
oferecer este ensino, já que mostra uma situação relevante no sistema de ensino na qual,  
 

“... as instituições públicas sofrem um processo de adequação mais ampla 
com um orçamento maior, gerado por licitações de professores, capacitação, 
ampliações das estruturas físicas e instrumentações de meio audiovisuais, 
enquanto as instituições privadas têm a disponibilidade de fazer associações 
através de cursos de línguas, em uma gangorra que balança entre o dinheiro 
e a educação.” (SILVA, ALVES E ALVES, 2007, p. 66) 
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Gerando assim uma desigualdade em relação aos alunos de escolas públicas e 

privadas, o que aumenta ainda mais essa disparidade de oportunidades que o país vem 
apresentando de forma clara e preocupante. Questão essa que Amaral (2007, p.2), critica 
através das seguintes perguntas: “por que diferenciar a rede pública da rede privada? Seria 
essa diferenciação uma amostra de reconhecimento oficial da distinção da qualidade entre o 
ensino público e o privado?” 

Podemos fazer um comparativo entre as duas situações: o professor de rede pública 
vai ser aquele que deve ter no mínimo a formação universitária completa, para os que 
ingressarem em concurso público ou estar ao menos no 3º período para entrar como 
estagiário. Nota-se que a depender das novas tendências universitárias, o professor que foi 
exposto a um ambiente de pesquisa e metodológica consegue ter uma visão mais ampla de 
seu papel na escola. 

Enquanto o professor de línguas de curso de idiomas, poderá ter até o 2º grau 
incompleto, bastando apenas possuir a habilidade oral e habilidade escrita em termos de nível 
intermediário, já que a rede privada pode obter convênios com centros de idiomas. Este é o 
perfil do professor contratado pela rede privada de ensino. 

Sabe-se que os currículos oficiais têm carga horária fixa, também determinada por lei, 
que obriga as escolas a oferecerem determinada carga horária para determinadas disciplinas a 
depender de sua importância na pretendida formação do aluno. O que fazer então com a 
inserção de mais uma disciplina, quando a matriz curricular já está preenchida com outras 
disciplinas? Que horário deverá ser forjado para isso. 

A lei apresenta Algumas particularidades em relação à criação de centros de ensino de 
língua (CELE) e também sobre a responsabilidade de quem vai organizar esses centros, e de 
onde sairão os recursos financeiros para tal implantação. (SILVA, ALVES E ALVES, 2007) 

Fazendo-se mais uma leitura do artigo 5º nota-se que está previsto que as unidades 
federadas serão as responsáveis pela normatização da lei: “Os Conselhos Estaduais de 
Educação e do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à execução desta Lei.” (BRASIL, 
2005). Não estando explícito, porém a quem caberia a sua implantação. Subjetivamente 
percebe-se que o governo federal está passando este direto/dever. Assim percebem-se as 
lacunas que a lei deixa na sua publicação. Essas lacunas são questões importantes que devem 
ser discutidas e esclarecidas para que a implantação do ensino do espanhol seja uma 
realidade concreta e não pretendida. 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 

O presente estudo foi desenvolvido através dos fundamentos de uma pesquisa 
bibliográfica da história do ensino do espanhol no Brasil, neste sentido, foram criadas 
questões pertinentes ao ensino do espanhol como, por exemplo, a realidade desse ensino 
através da investigação nas legislações criadas mostrando o desenvolvimento do ensino do 
espanhol até os dias atuais.  

Assim, foi observado a evolução histórica do ensino do espanhol no Brasil através de 
suas legislações pertinentes, a partir de uma forma cronológica, proposta para facilitar a 
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visualização da situação desse ensino no país de forma geral e especificamente em relação a 
implantação dele. 

Os resultados deste trabalho de forma geral mostraram que após a sanção da lei de 
implantação do espanhol, pouca coisa feita para que de fato seja cumprida de acordo como a 
lei diz (manda). 

Apesar de que em nível federal, foi feito (realizado) alguns passos importantes como: 
as Orientações curriculares para o ensino do espanhol e o investimento na educação superior, 
abrindo cursos, nos níveis de graduação e pós-graduação no país inteiro. Porém, falta mais 
investimento do governo federal para fiscalizar a lei de implantação e assim, haver de fato a 
garantia do ensino de espanhol nas escolas brasileiras. 
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RESUMO  
Este trabalho se propõe a fazer uma breve análise da 
metacomposição da poesia Drummondiana que 
atenta para uma reflexão poética do Ser e o Tempo, 
dentro de uma perspectiva intimista, social e 
metafísica. Desta forma, a poesia Drummondiana 
carrega uma série de peculiaridades, que vem com o 
modernismo, rompendo com os paradigmas literários 
e vários legados, transcendendo para as faces da 
existência do Ser como sujeito diante do mundo. 
Assim sendo, nos propomos - a partir da leitura do 
arsenal poético de Carlos Drummond de Andrade e de 
uma breve análise das fases da sua poesia 

classificadas por Affonso Romano de Sant’anna – 
Gauche, Política, Existencialista e Madura – fazer uma 
reflexão poética de Drummond na dimensão 
investigativa da existência humana, em que é possível 
reconhecer a dinâmica poética na busca pela essência 
humana, dentro das seguintes perspectivas: o 
estranhar, o questionar, o pensar e o ressignificar. Vê-
se, portanto, que o ritmo da produção 
Drummondiana está em paralelo à dinâmica e 
subjetividade existencial, em que estamos “jogados” 
no mundo e precisamos sentir para nos 
reconhecermos em nossa essência.    

    

 PALAVRAS-CHAVE: Metacomposição, o estranhar, o questionar, o pensar e o ressignificar. 

 

THE METACOMPOSITION OF POETRY DRUMMONDIANA:  AN ANALYSIS OF DYNAMICS POETIC 

ABSTRACT  
This work proposes to make a brief analysis of 
metacomposition of poetry of Carlos Drummond de 
Andrade, which looks at a poetic reflection about the 
Being and the Time, within an intimate, social and 
metaphysics perspective. Thus, the poetry of Carlos 
Drummond de Andrade carries a number of peculiarities 
that comes with modernism, breaking up with the 
literary paradigms and many legacies, transcending to 
the faces of the existence of being as a subject to the 
world. Therefore, from the arsenal of reading poetry by 
Carlos Drummond de Andrade and a brief analysis of 
the phases of his poetry sorted by Affonso Romano de 

Sant'Anna – Gauche, Politics, Existentialist and Mature - 
we propose to sort the poetic reflection of Drummond 
in a investigative dimension of human existence, in 
which it is possible to recognize the poetic dynamic in 
the search for human essence, within the following 
perspectives: the surprising, the question, the think and 
the reframe. Therefore we see that the pace of 
production of Carlos Drummond de Andrade is parallel 
to the dynamic and existential subjectivity, in which we 
are thrown into the world and we need to feel to 
recognize ourselves in our essence. 

 

 KEY-WORDS:  Metacomposition, the surprising, the question, the think and the reframe. 
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A METACOMPOSIÇÃO DA POESIA DRUMONDIANA: UMA ANÁLISE DA DINÂMICA POÉTICA 

 
1.  INTRODUÇÃO 
 
 A poesia de Carlos Drummond de Andrade é de uma dimensão poética bastante 
ampla, pois condensa a investigação das faces da existência humana, na sua reflexão poética, 
dentro das seguintes perspectivas: intimista, política e metafísica. O que torna sua obra 
bastante peculiar, trazendo com ela vários legados e rompendo com vários paradigmas 
literários.   
 Drummond, assim como Cecília Meireles, Vinicius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo 
Mendes, Mário Quintana e Manuel Bandeira, inauguraram um dos melhores momentos da 
poesia brasileira – A Segunda Fase do Modernismo – que se trata de um momento de 
rupturas dos paradigmas literários, advindo da necessidade de libertar os meios culturais 
acadêmicos, em que os autores sentiam-se à vontade para adotarem sua própria dinâmica 
literária.  
 Nestas condições, o “eu – lírico” da reflexão poética Drummondiana é preconizado sob 
a ótica de “sujeito”, seguindo a preposição de Sartre, que “a existência precede a essência”. 
Então, o ser está “jogado” ao mundo e determinará sua essência na sua atuação como sujeito; 
seja nos sentimentos, nos acontecimentos, nos espetáculos materiais e/ou espirituais do 
mundo tratado no reconhecimento da razão. O que nos leva a perceber, sob uma ótica 
temporal, que sua obra se concentra nos estágios da vida, em que sua elaboração artística é 
empreendida pela expressão dos acontecimentos, da sua percepção sensível, capaz de digerir 
a existência humana manifestada em uma realidade verossímil. 
 Para se compreender tal fatura e composição, faz-se necessário reconhecer a 
preocupação que o poeta atenta construir, desenvolver, e problematizar a subjetividade lírica, 
dando-lhe densidade e fazendo oscilar entre temas e questionamentos que vão dos 
acontecimentos ocorridos no mundo - no reconhecimento de fatos, às inquietações mais 
íntimas. “Sendo este tratamento, mesmo quando insólito, garantiria a validade do fato como 
objeto poético bastante em si, nivelando fraternalmente o Eu e o mundo como assuntos da 
poesia.” (CANDIDO, 1970, p. 67) Isto é, o homem está concebido no mundo e concebe o 
mundo. 
 Não obstante, tomada em conjunto a poesia Drummondiana, percebe-se que a 
diversidade de seus temas e de sua estética, é atravessada por uma incessante busca 
identitária, delineada por um fio tramado por um labirinto da prospecção do ser, modulando 
a dicção singular de um sujeito em obstinada busca existencial. “Todavia é deste e outros 
paradoxos que se nutre a sua obra: a obsessão simultânea de passado e presente, individual e 
coletivo, igualitarismo e aristocracia.” (CANDIDO, 1970, p. 85) Resultando no rompimento da 
estrutura social superficial, que condiciona nas palavras do poeta “o mundo caduco”. 

Assim, propõe-se nesse artigo, analisar a dinâmica da metacomposição da poesia 
Drummondiana, a partir da leitura e interpretação das fases que Affonso Romano de 
Sant’anna classificou. A fase Gauche - Eu maior que o mundo - que é caracterizada pelo 
posicionamento do autor de forma irônica, transgressora, onde o sujeito está à margem 
fazendo uma reflexão da humanidade; fase Política - Eu menor que o mundo - onde o Eu está 
inserido dentro de um contexto espacial e temporal; Existencialista - Eu igual ao mundo - que 
advém da angústia de existir no mundo, e Madura - Eu versus o mundo - que traz as antíteses 
entre o passado e o presente, a vida e a morte, apontando para uma postura tolerante, 
incisiva e madura, em que o sujeito amplia sua visão, pois ultrapassa os limites da 
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superficialidade. Visto tais preceitos, apontamos para uma nova abordagem para a dinâmica 
poética Drummondiana, conduzindo por uma nova via de reflexão poética, substanciando: o 
estranhar, o questionar, o pensar e o ressignificar, no limiar das instâncias da existência do 
sujeito. 
  
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
2.1 Tempos modernos: Estruturação do sujeito literário 
 O mundo ocidental nas primeiras décadas do século XX, apresentava-se marcado por 
mudanças profundas em diferentes setores: econômico, político e cultural. Movimentos 
operários, guerra, crises econômicas, conviviam lado a lado com o surto de industrialização e 
de importantes invenções, como automóvel, o avião e o cinema. Refletindo esse momento, a 
literatura da época se caracteriza pelo espírito de irreverência e ruptura em relação ao 
passado. (CEREJA E MAGALHÃES, 2005). 
 O movimento modernista traz, em si, uma nova perspectiva do mundo e do sujeito, 
abolindo o modelo tradicional de se fazer literatura, optando como vertente a produção de 
palavras livres, dando ao cotidiano e ações do ser humano, em sua essência, destaque, o que 
gera o tom coloquial dos escritores.  
 Sendo assim, não poderia haver melhor época para Carlos Drummond de Andrade 
poder se inserir, especificamente, na segunda geração modernista, já que foi, essencialmente, 
uma poesia de questionamento – da existência humana, do sentimento de “estar – no - 
mundo”, das inquietações social, religiosa, filosófica, amorosa. (CEREJA E MAGALHÃES, 2005). 
 E diante desse cenário de transformação, Drummond consegue, com simplicidade, 
questionar e abordar de forma não convencional o sujeito como objeto literário; sendo 
considerado, por alguns críticos, o principal poeta brasileiro do século XX, um desses 
escritores que aparecem de tempos e tempos e consegue apreender e refletir poeticamente 
as inquietudes de uma época, tal qual um Camões ou um Fernando Pessoa. (CEREJA E 
MAGALHÃES, 2005). 
 
2.2 Mergulhado em faces: A poética drummondiana se expressa 
 Por permear diversas perspectivas poéticas, a poesia drummondiana ganha diversas 
interpretações e se refaz ao longo das gerações, dando dinamismo ao fazer literário. Dentre 
esse rico arsenal, nos utilizaremos da classificação temporal dada por Affonso Romano de 
Sant’anna diante da obra de Drummond que propõe a análise a partir de fases, denominadas: 
Eu maior que o mundo, Eu menor que o mundo, Eu igual ao mundo, Eu versus o mundo, em 
que o “eu” busca numa construção diante do tempo passado, presente e futuro estabelecer-
se em si e no mundo.  
 
2.2.1 Eu maior que o mundo: Um gauche que rabisca sua distorção 

 
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 
(ANDRADE, POEMA DE SETE FACES) 

 
 Drummond, num primeiro momento, utiliza o sujeito como objeto poético, “jogado” 
em meio às conturbações cotidianas de sua situação, assumindo o papel de gauche. No 
sentido geral, gauche é aquele que está à margem, à esquerda e é no estranhar do que o 
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cerca e na incerteza de seu papel que o “eu” vê aquilo que se passa em percepção de 
identificação: 

 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres... 
 
O bonde passa cheio de pernas:  
Pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte... 
O homem atrás dos óculos e do bigode... 
(ANDRADE, POEMA DE SETE FACES) 

 
 Diante do seu papel de observação, pode-se dizer que o gauche explica a sociedade 
contemporânea como o herói clássico explicava o mundo antigo. É a figura do que se 
convencionou chamar de anti-herói. Mas, o anti-herói moderno é descentrado, ou melhor, um 
excêntrico, e se estabelece em oposição aos valores convencionais quer do Estado ou da 
religião (SANT’ANNA, 2008). O mundo intitulado de moderno, mas que cultiva ideais 
ultrapassados e se torna uma máquina que distorce os seres humanos e os isolam, tornando-
os frágeis, agitados, constituídos de pouca substância, preocupados por coisas 
incompreensíveis, incapazes de viver em comunhão com a natureza, ficam tristes e, por isso 
cruéis (CÂNDIDO, 1970). Assim, o objeto poético de Drummond se liga em elos de 
preocupação incapazes de se dissolver na realidade, já que não há métodos articuladores que 
o salve, tendo como alívio ilusório a desmistificação em tom de “sobrevivência”: 

 
Impossível compor um poema a essa altura da evolução humana... 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se que fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Nem precisa estômago para digestão. 
 
Os homens não melhoraram 
E matam-se como percevejos. 
Os percevejos heróicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio... 
(ANDRADE, O SOBREVIVENTE) 

 A essa poesia que se nega, mas ao mesmo tempo se afirma, criando uma espécie de 
ciclo, Drummond dá sabor a cada palavra aceita, às vezes, em tom de dureza, mas que dá ao 
ser intimista, um recorte de sua postura em uma visão que estranha - ao primeiro momento - 
e que, portanto, não se acomoda e fica inquieto tentando, a partir das sete faces ou mais, 
encontrar uma que o autodefina e não esteja relacionada ao simples fato de se chamar Carlos 
ou Raimundo. 
 
2.2.2 Eu menor que o mundo: “Não serei poeta de um mundo caduco” 
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O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
A vida presente. 
(ANDRADE, MÃOS DADAS) 

 
 À mercê da influência das transformações proporcionadas pelos fatores históricos e 
sociais, podemos entender como se desenvolve a nova face da poesia de Drummond, na qual 
o homem passa a atuar nos problemas do mundo, tentando entendê-los e solucioná-los. 
 No período de gestação das três obras que compõem a segunda fase (1935 a 1945) do 
autor – além de Sentimento do Mundo, José (1942) e Rosa do Povo (1945) – o mundo 
presenciou a ascensão do nazifacismo, a guerra na Espanha e a Segunda Guerra Mundial; no 
Brasil, tiveram lugar ainda a Intentona Comunista (1935) e a ditadura de Vargas (1937 – 45). 
(CEREJA & MAGALHÃES, 2005)  
 Num segundo ato de seu drama existencial, o personagem já se deslocou do canto-
província e, à medida que “a enorme realidade pesa sobre seus ombros”, vai se sentindo 
diminuto e quebrantado. “Descobre” o tempo-espaço, se locomove das montanhas fechadas 
de seu Ser para o mar do tempo. Inicia uma viagem pelo “secreto latifúndio” do seu Ser, 
depois de ter se apercebido como um “Ser para a morte” (SANT’ANNA, 2008). Cabe a ele, o 
papel de transcender o “mundo caduco” e estabelecer o seu papel nele e, assim como a flor 
que brota no asfalto, vir a ser o único e decisivo na readaptação de si próprio: 
 

Preso a minha classe e algumas roupas. 
Vou de branco pela rua cinzenta... 
 
Em vão me tento explicar, os muros são surdos... 
 
Quarenta anos e nenhum problema 
Resolvido, sequer colocado... 
 
Uma flor nasceu na rua! ... 
Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
Garanto que uma flor nasceu... 
 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e ódio. 
(ANDRADE, A FLOR E A NAÚSEA) 

 
 Drummond transforma a poesia em conquista, capaz de o eu angustiado invadir a 
incomunicabilidade para com o outro e dar forma ao sentimento solidário, ao compartilhar o 
problema de todos, que transfigura em distorções múltiplas do eu no mundo, sendo campo 
que cria e dá-se em forma literária, que pode mudar ao quebrar a corrente de alienação, no 
qual o Ser sabe - só não vê - a sua composição musical (“eu” participo e constituo o mundo): 
 

Se você gritasse, 
Se você gemesse, 
Se você tocasse 
A valsa vienense, 
Se você dormisse, 
Se você cansasse, 
Se você morresse... 
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Mas você não morre, 
Você é duro, José! ... 
 
Você marcha, José 
José, para onde? 
(ANDRADE, JOSÉ) 
 

 A adesão do poeta aos problemas do seu tempo e o sentimento de solidariedade 
diante das frustrações e das esperanças humanas resultaram na criação da melhor poesia 
social brasileira de nosso século (CEREJA & MAGALHÃES, 2005). 
 Portanto, em conversa com o tempo, Drummond justifica uma evolução crescente do 
Eu, que está frequentemente em luta com sua própria timidez, fortalecida, todavia, pela sua 
elevada inteligência e sensibilidade (SANT’ANNA, 2008). Por meio da palavra, vestida de 
mistério, recaímos na simplicidade e no gosto de vida, ao passo que se vêem as pedras no 
meio do caminho e são capazes de ultrapassá-las. 
 
2.2.3 Eu igual ao mundo: “O enigma tende a paralisar o mundo” 
 

Contemos algo? 
Somos contidos? 
Dão-nos um nome? 
Estamos vivos? 
(ANDRADE, PERGUNTAS EM FORMA DE CAVALO – MARINHO) 
 

 Ao novo cenário histórico – Período da Guerra Fria – já passado o período da segunda 
guerra mundial, a tensão mundial aumentou e, ainda que não tenham ocorrido confrontos 
diretos entre as forças militares das duas superpotências, foram significativos os impactos dos 
conflitos regionais (COTRIM, 2005). A esse caráter de mudança recai uma nova visão, da obra 
poética de Drummond, que coloca o eu em pé de igualdade com o mundo, sendo o enigma 
mais complexo, que através do questionar do seu ser diante da sua existência, em 
contraponto no estar-no-mundo, se vê numa crise existencial: 
 

A que aspiramos? 
Que possuímos? 
Que relembramos? 
Onde jazemos? 
(ANDRADE, PERGUNTAS EM FORMA DE CAVALO – MARINHO) 

 
 Drummond mostra que o “eu” num terceiro estágio, atinge o equilíbrio: Eu igual ao 
mundo (“O mundo é grande e pequeno”, em o Caso do vestido). A essa altura, sua poesia 
converteu-se numa sistematização da memória, numa maneira de se reunir através do tempo. 
O sujeito (gauche) que vinha interagindo com o objeto (mundo), encontra o equilíbrio 
(relativo). A ironia inicial que se entretinha no simples humorístico desenvolve sua dialética 
latente e transmuda-se num exercício metafísico com um tom barroco de desconsolo 
(SANT’ANNA, 2008). Aspectos como a tristeza, o pessimismo e a morte, devido à grande 
dificuldade, às vezes acompanhada de dor, que consiste em existir e que muitas vezes vê na 
morte a única libertação: 
 

O filho que não fiz  
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Hoje seria homem... 
 
O filho que ao fiz 
Faz-se por si mesmo. 
(ANDRADE, SER) 
 

 Drummond dá ao “eu” a chance de evadir a ilusão do mundo e, a partir da própria 
incerteza de seu ser, identificar o que pode servir de elemento, diante do tempo, para 
responder as suas angústias, e que partem da própria recusa de aceitar a oferta da máquina 
do mundo que o convida em ser parte do “mundo caduco”: 

 
A máquina do mundo se entreabriu 
Para quem de a romper já se esquivava... 
 
Abriu-se majestosa e circunspecta... 
 
Abriu-se em calma pura, e convidando 
Quantos sentidos e intuições restavam 
A quem de os ter usado os já perdera... 
 
...” O que procuraste em ti ou fora de  
Teu ser restrito e nunca se mostrou... 
 
Olha, repara, ausculta... 
 
Vê contempla, 
Abre teu peito para agasalhá-lo” 
  
Baixei os olhos, incurioso, lasso, 
Desdenhando colher a coisa aberta 
Que se abria gratuita a meu engenho... 
 
... E a máquina do mundo relelida, 
 
Se foi miudamente recompondo, 
Enquanto eu, avaliando o que perdera, 
Seguia vagaroso, de mãos pensas. 
(ANDRADE, A MÁQUINA DO TEMPO) 

 
 Ao tornar “claro” o enigma humano, Drummond particiona o “eu” diante de suas 
escolhas, as quais se julgam necessárias para se estabelecer uma nova ordem, um novo 
pensar da constante caracterização de si mesmo, tornando possível o “eu” no mundo e 
precursor essencial da ressignificação existencial. 
 
2.2.4 Eu versus o mundo: “Humanizar o homem descobrindo em suas próprias inexploradas a 
perene, insuspeita alegria de com-viver” 
 

Eu preparo uma canção  
que faça acordar os homens  
e adormecer as crianças 
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(ANDRADE, CANÇÃO AMIGA) 
 

 Ao fim do seu trabalho poético, Drummond é um retrato marcado pelo homem em 
suas três expressões passado, presente e futuro, entendido que o passado é algo ambíguo, 
sendo ao mesmo tempo a vida que se consumou (impedindo outras formas de vida) e o 
conhecimento vida, que permite pensar outra vida mais plena (CÂNDIDO, 1970). E conduz ao 
presente, momento em que o poeta cria com subjetividade e experiência repassada pelo 
tempo passado e provoca no futuro a recriação em medida de artefato o objeto poético, 
criando o jogo literário que se renova e oscila na condição em que se foi, em que se é, em que 
se reinventará. 
 A quarta, e última fase de Drummond, é uma retrospectiva das fases anteriores, só que 
retrata de uma forma madura e, principalmente, crispada pelo tempo que passa e sente a 
velhice que precede a morte. Diante disso, Drummond pé um recorte que permite ao “eu” a 
oportunidade de recriar e ressignificar a si mesmo e ao mundo que o cerca. 
 

Entardece na roça  
de modo diferente... 
No gado é que dormimos  
e nele que acordamos 
Amanhece na roça  
de modo diferente. 
A luz chega no leite, 
Morno esquicho dar tetas  
e o dia é um pasto azul  
que o gado reconquista. 
(ANDRADE, BOI TEMPO) 

 
 Drummond cria e recria o universo literário e nesse ensejo de dar ao “eu” o mundo e 
ser em sua totalidade, faz as palavras adquirirem o sentido de constante esquecimento, mas, 
ao mesmo tempo, reflete um gênero que nos permite esquecer para lembrar, sendo a vida 
que se chupa e que traz felicidade: 
 

Nossa idade – velho ou moço – pouco importa. 
Importa é nos sentirmos vivos e alvoroçados mais uma vez, e revertidos de 
beleza , e [a exataque vem dos gestos espontâneos.] 
e do profundo instinto de subsistir... 
Prosseguimos. Reinauguramos. Abrimos olhos gulosos  
a um sol diferente que nos acorda para os  
descobrimentos. 
Esta é a magia do tempo... 
E já não somos apenas firitos e sós. 
Somos uma fraternidade, território, um país 
que começa uma outra vez no canto do galo de 1º de janeiro. 
e desenvolve na luz o sufrágio projeto de felicidade. 
(ANDRADE, REINAUGURAÇÃO) 

 
 Assim como uma reinauguração - é perceptível esse amadurecimento e propriedade 
de poder renovar como água que purifica e lava as mãos sujas -, a última fase de Drummond é 
um retoque sutil do que ele repassa em toda a sua obra: a poesia não como métrica e objeto 
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estrutural, mas sim subjetividade e vida que nasce a cada leitura e que brinca a cada 
interpretação, dando continuidade ao dinamismo poético no tempo, já que reinventar é viver. 
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Drummond: Passeio poético e sofisticado exercício de compreensão da vida 

O presente artigo foi realizado a partir do estudo proposto pela disciplina de Literatura 
e Língua Portuguesa, fundamentado pela prática LIP (Leitura, Interpretação e Produção) do 
arsenal poético de Drummond, em paralelo ao referencial crítico de Afonso Romano de 
Sant’ana, e as condições históricas, cotejado por nossa “leitura”.  

Mais que uma reflexão poética, ler Drummond também é um exercício de 
compreensão da própria vida e da irremissível perplexidade humana. É adentrar 
verdadeiramente os limites da superficialidade, onde nós seres humanos seres humanos, 
temos a tendência de permanecer, pois vivemos em uma sociedade que condiciona a perca da 
individualidade, que acomoda as angústias da existência, em meio à ausência de reflexão 
crítica. 

Com a leitura do arsenal poética, a questão da temporalidade vem à tona, intrínseca a 
forma que se dar a existência, tal que, existir ou não é um enleado transfigurado em função 
desse ente físico, e objeto de reflexão filosófica e poética, que determina as condições de 
existência. Daí a existência ser tão árdua, pois existe a dúvida do tempo, o que implica na sua 
dinâmica e reflexão poética, que está em justamente, trazer a tona a perturbação existencial, 
para levantar a investigação, que advém dos questionamentos da existência, seguindo no que 
diz Santo Augustinho, no inexplicável questionamento, “O que é o tempo?” 

Assim, seguindo a abordagem dada nesse artigo, desenvolvemos uma nova 
abordagem, aplicado com base no questionamento filosófico, que é presente na obra de 
Drummond, de tal modo, que contemple os estágios de sua dinâmica e reflexão poética. 
Conduzindo pelas seguintes vias: o estranhar, o questionar, o pensar, e o ressignificar. A figura 
01, mostra o esboço de como se dar reflexão poética paralelo aos estágios da vida, objeto de 
investigação de Drummond. 

 
Figura 01 
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3.2 O estranhar, o pensar, o questionar e o ressignificar 
 Como bastante explorado durante esse excerto, a reflexão poética de Drummond se 
concentra na investigação existencial humana, tal que, essa investigação faz-se com que nos 
reconheçamos no primeiro estágio da vida.  
 Nos primeiros momentos da obra, Drummond vive o estranhar, momento em que os 
limites da superficialidade começa a rachar a superficialidade que escude a essência de modo 
que é momento se concebe no mundo e volta-se para si, aflorado por um intimismo que 
sensibiliza o concebi mento perante o mundo e, por conseguinte o sujeito está à margem para 
observar, ter uma visão geral do mundo.  
 No segundo estágio o ser se concebe no mundo em o questionar, tal que, o meio de 
ser ver no mundo é atuando, após aos seu momento intimista de estranhamento do mundo. 
O terceiro estágio o pensar vem do choque entre o estranhar, pois nesse momento o ser 
recupera sua individualidade, porém na fase do questionar, onde ele debaterá suas 
concepções intimistas, a realidade está passando por inúmeras coisas, como guerras, 
desenfreada abertura do mercado, nazifacismo e tantas outras coisas, comentadas nesse 
artigo em outrora, que condicionaram o choque, entre o Eu e o Mundo. 
 Após a tal vivência o ser vive um momento de angústia, a tal ponto, de a liberdade que 
entendera que tinhas é quase insuportável, o que faz com que o ser entre no estágio de  o 
pensar, momento esse em que as questões existenciais afloram com euforia, que as dúvidas 
da existências são cada vez mais densas, então esse momento é crucial para pensar e adentrar 
com profundidade da vida. 
 Por fim, o ser nem desencanto, nem iludido, neste estágio o ser volta-se para 
ressignificar a vida, com maturidade, sapiência, dialogando com vida, isto é, ressignificando a 
vida, construindo a partir de uma estrutura sólida e incisiva, alcançando a essência da vida.    
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Com tal estudo, percebe-se que a investigação existencial, feita por Drummond, 
conduz a percebermos as com que o ser pode se conceber e está no mundo e fundamentar 
sua existência.  
 Assim, a peculiaridade da obra do poeta está na subjetividade que dar a investigarmos 
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nossa existência e nos permitirmos e nos responsabilizarmos como sujeito, de modo que ao 
ler a poesia de Drummond estamos lendo a nossa existência.  
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RESUMO  
 

O conto da ilha desconhecida é a fantástica e 
enigmática obra do autor português José Saramago, que 
utilizando, metaforicamente, a ilha aborda o anseio do 
homem na busca pelo novo, pelo sonho; exibe a procura 
de uma realidade desconhecida, em que é necessário 
desprender-se do mundo, para assim, preencher o vazio 
através de novas perspectivas de vida, uma realidade 
provavelmente inventada. Carlos Drummond de 
Andrade utiliza na crônica “Divagações sobre a ilha”, o 
mesmo contexto utilizado por Saramago, declarando as 
sensações matinais vividas pelo homem em função da 

necessidade deste em buscar refúgio na ilha. Para, desta 
forma, encontrar a liberdade de desfrutar a vida, um dos 
objetivos do homem - perdido em meio ao progresso 
que impõe regras e normas de viver. O referido trabalho 
tem como propósito estudar a intertextualidade 
existente nas obras literárias “O Conto da ilha 
desconhecida”, de Saramago e a crônica de Drummond 
que, de forma subliminar, trazem a mesma reflexão para 
o leitor. Por meio da leitura, verifica-se, através dessa 
reflexão, que “a ilha é meditação despojada, renúncia ao 
desejo de influir e de atrair.” 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Jose Saramago, Carlos Drummond, Island. 

 

THE POSSIBILITY OF FREEDOM WITHIN THE ISLANDS OF SARAMAGO AND DRUMMOND 
 

ABSTRACT  
 

The tale of the unknown island is fantastic and 
enigmatic work of Portuguese author Jose Saramago, 
using that, metaphorically, the island covers the longing 
of man in search for the new, the dream; displays the 
search for an unknown reality, it is necessary to detach 
from the world, thus filling the void with new outlooks 
on life, a fact probably invented. Carlos Drummond de 
Andrade used in chronic "Ramblings on the island," the 
same context used by Saramago, stating the sensations 
experienced by the man in morning due to the need to 

seek refuge in this island. For thus find the freedom to 
enjoy life, one of the goals of man - lost in the progress 
that imposes rules and standards of living. This work 
aims to study the existing intertextuality in literary 
works "The Tale of the unknown island" by Saramago 
and chronic Drummond that, in a subliminal way, carry 
the same thought to the reader. Through reading, it 
appears, through this reflection that "the island is 
stripped meditation, renunciation of desire to influence 
and  attract.” 

 

 KEY-WORDS: Jose Saramago, Carlos Drummond, Island. 
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A POSSIBILIDADE DE LIBERDADE DENTRO DAS ILHAS DE SARAMAGO E DRUMMOND 

  

INTRODUÇÃO 

“A imaginação é como um braço extra,  

Com o qual você pode agarrar coisas que de outra forma 

Não estariam ao seu alcance.” 

( Sartre ) 

O referido trabalho tem como objetivo de estudo, analisar e entender particularmente a 
peculiaridade que há na metáfora do contexto das ilhas abordadas pelos autores José Saramago e o 
ilustre poeta Carlos Drummond de Andrade, tomado como base suas obras: “Divagações sobre as 
ilhas” e “O conto da ilha desconhecida”. 

 Em ambos os textos as ilhas supostamente aparecem como uma tentativa de fuga é a partir 
daí que se encontra a semelhança acerca das metáforas pela busca de um mundo novo, um mundo 
diferente, que foge da tortura da realidade e vai à busca de um sonho que somente se torna possível 
quando existe a crença de que ele realmente é capaz de se tornar realidade. É esse sonho que leva o 
homem a busca pela liberdade tão desejada, que é capaz de habitar somente nessas ilhas; ilhas com 
uma beleza despojada onde há a visão de outro mundo totalmente diferente, que possibilita o homem 
a aspirar à beleza de uma terra nova, distante de tudo que há de impuro e imperfeito, se tornando 
assim algo irreal, e é justamente por isso que se surge o desejo se sonhar e imaginar. 

 “A ilha que traço agora a lápis neste papel é materialmente uma ilha, e 
orgulha-se de sê-lo. Pode ser abordada. Não pode ser convertida em 
continente. Emerge do pélago com a graça de uma flor criada para produzir-
se sobre a água. Marca assim o seu isolamento, e como não tem bocas de 
fogo nem expedientes astuciosos para rechaçar o estrangeiro, sucede que 
este isolamento não é inumano. Inumano seria desejar, aqui, dos morros 
litorâneos, um cataclismo que sovertesse tão amena, repousante, discreta e 
digna forma natural, inventada para as necessidades de ser no momento 
exato em que se farta de seus espelhos, amigos como inimigos.” 

   (ANDRADE,1992).  

No conto de José Saramago o personagem principal procura encontrar a si mesmo, fugindo da 
realidade do mundo, indo à busca de sua ilha desconhecida, procurando por sua identidade que na 
verdade habitava dentro de si mesmo, essa busca nos mostra que o homem é um verdadeiro poço de 
mistérios cheio de sentimentos e pensamentos incertos, mistérios esses que nem ele mesmo é capaz 
de descobrir, pois essa procura o leva sempre a mesma controvérsia, a busca de um “nada” que habita 
dentro de cada um de nós. 
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                            “Só em nada, 

Só em si, 

Nada.”  

                                              (Carlos Alberto de Negreiro) 

O paradigma entre essas ilhas nos leva a controvérsia de que todos nós estamos submetidos às 
condições de prisioneiros das convenções sociais, daí nos remetemos à questão de que todos seres 
humanos querem se livrar das armadilhas que a sociedade os retém e os aprisiona, sendo assim, o 
desejo por essas ilhas imaginárias é um encontro ao espaço de liberdade a terra firma, onde todos são 
capazes de alcançar a felicidade infinita. 

“A ilha é, afinal de contas, o refugio ultimo da liberdade, que em toda parte 
se busca destruir. Amemos a ilha.”  

            (ANDRADE, 1992) 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Através das análises com base na leitura da Crônica “Divagações sobre a ilha” de Carlos Drummond 
de Andrade, e tomando como ponto de referência o autor português José Saramago, com sua obra 
“Ensaio sobre a cegueira” propiciaram a análise literária comum entre as obras, que, por 
conseguinte, revelam as semelhanças entre os respectivos autores quando estes remetem a 
mesma figura de linguagem para expressar mesmos ideais, isto é, ambos usam uma ilha para 
desvendar os mistérios do homem e até mesmo reconhecer quem de fato o é.Assim, as bases de 
estudo utilizam do artifício da literatura comparada, com o intuito de por meio de autores e obras 
diferentes, desvendar pontos em comum, ou seja, a relação existente entre as ilhas que 
representam o homem em sua completude. 

 

METODOLOGIA 

O referido trabalho foi realizado a partir de leituras e interpretações, pesquisas bibliográficas 
(Livros e páginas da internet) sobre a metáfora das ilhas abstraídas nas obras do autor português José 
Saramago, relacionado à poesia Drummondiana, sendo eles “O conto da ilha desconhecida” e 
“Divagações sobre a ilha”, por meio deste eixo de pesquisa, surge a conjectura da busca e o desejo 
exasperado por uma terra crida imaginariamente, que de fato é capaz de existir, se acreditarmos. Ou 
seja, para entendermos o contexto e peculiaridade, estudaremos as suas obras e assimilaremos 
ambas, interpretando assim a imagem que as ilhas nos proporcionam. 

A CONTROVÉRSIA ENTRE JOSÉ SARAMAGO E  CARLOS DRUMMOND  

Em sua prosa, “Divagações sobre a ilha” o poeta Carlos Drummond, aborda diversos temas que 
surgem a partir da figura das ilhas, elas podem exasperar a beleza, mas também podem refletir a 
solidão. Mas mais precisamente, ele tenta explicar o porque dessas ilhas, é como se elas fossem o 
campo de isolamento do mundo, onde ele vive em busca da felicidade, da paz e de novas realidades 
criadas por ele próprio, se tornando assim um homem livre e não aprisionado as mediocridades do 
mundo. 
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Já o autor José Saramago tende a abordar praticamente a mesma coisa em seu conto, só que 
de uma maneira menos peculiar, pois a ilha em sua obra é um lugar que nós desconhecemos e que 
queremos fugir para somente lá podermos saber quem realmente somos, pois é lá que habita a nossa 
verdadeira identidade, só que essa fuga nos leva a busca de um nada, e é esse nada que nos faz 
enxergar que a ilha é o que cada um de nós somos, é o nosso eu escondido, que grita para se libertar. 

“A Ilha desconhecida fez – se em fim ao mar a procura de si mesma.” 

(SARAMAGO, 1998). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o devido trabalho , pode ser criada uma certa reflexão sobre tudo aquilo o que 
está à nossa volta, estabelecendo assim um breve estudo, tomando como base principal as 
características das ilhas mencionadas na obras de Drummond e Saramago, nos levando a 
controvérsia que para que um homem possa pertencer a essas belas terras individualistas eles 
devem estar em harmonia com o meio em que vive, possuir características de uma pessoa 
digna, sendo assim: 

“homens razoáveis, carentes, humildes, inclinados à pesca e à corrida a pé, 
saibam fazer uma coisa simples para o estomago, no fogão improvisado” 

 (ANDRADE, 1973) 

Ou seja, Todos esses homens devem ter o coração livre, a capacidade de amar e estar 
em paz, ou pelo menos possuir o desejo de querer buscá-la, sem se prender a este mundo 
consumista e  competitivo que vive sempre em pé de guerra. 

E são essas reflexões que nos faz enxergar que os autores possuem em comum o fato 
de verem a ilha como o lugar ideal de meditação, que não nos mantêm aprisionados aos 
equívocos do mundo, é uma maneira de não sermos cúmplices das tramóias generalizadas do 
mundo, e por fim, podemos concluir que são essas ilhas que nos leva a busca pela liberdade, é 
nelas que nós encontramos a paz e deixamos tudo para trás, nos livrando assim da cruel 
realidade desse mundo de prisioneiros, e encontrando até mesmo o nosso verdadeiro “Eu”. 
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RESUMO 
 
Nos últimos anos, a modalidade de 
ensino denominada de Educação a 
Distância (EAD) tem apresentado altos 
índices de crescimento no Brasil. Uma 
das mais recentes experiências 
brasileiras com EaD, é o sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
que, conforme documentação oficial do 
Ministério da Educação, é um sistema 
integrado que oferece cursos de 
Graduação e pós-graduação, sobretudo  
nas regiões de difícil acesso. A 
qualidade de um curso ou programa de 
educação a distância tem sido a 
preocupação central dos organismos de 
controle e avaliação no mundo todo. 
No Brasil, essa preocupação se 
expressa na publicação, pelo MEC, dos 
Referenciais de Qualidade na EAD em 
Julho de 2003. Este artigo apresenta 
alguns resultados de uma investigação 
em caráter exploratório como parte de 
um conjunto de instrumentos para o 
levantamento dos dados sobre a 
recepção/percepção do material 

didático pelos alunos no curso de 
Letras Licenciatura em Espanhol como 
uma das atividades do projeto de 
Iniciação Cientifica. Foi aplicado no polo 
de Caraúbas no dia 17 de setembro de 
2011 um questionário em caráter 
exploratório, sobre material didático 
cujo objetivo geral era Investigar o 
processo de aplicação dos materiais 
didáticos utilizados no Curso de 
Licenciatura em Espanhol a distância e 
sua recepção/percepção pelos alunos 
que cursam o referido curso. Com essa 
investigação pretendíamos, além de 
identificar como estão estruturados os 
materiais didáticos empregados no 
Curso de Licenciatura em Espanhol a 
Distância, investigar a receptividade 
desses materiais pelos alunos 
matriculados no Curso, assim como 
analisar os aspectos positivos, bem 
como possíveis problemas no processo 
de aprendizagem decorrentes do 
emprego desses materiais didáticos.  

 
Palavras-chave: Educação a Distância, Licenciatura em Letras espanhol; materiais 
didáticos. 
 
 
RESUMEN 
En los ultimos años, la modalidad de 
enseñanza y aprendizaje conocida 
como Educación a la Distancia (EaD) ha 
presentado altos indices de crecimento 

en Brazil. Una de las más recientes 
experiencias brasileñas con EaD, es lo 
sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), que, de acuerdo com la 
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documentación oficial del Ministério da 
Educação, es un sistema integrado que 
ofrece cursos de grado e pós-grado, 
sobre todo  en regiones de acesos difcil. 
La qualidad de un curso o programa de 
educación a la distancia ha sido una 
preocupación central de los organismos 
del control y evaluación en todo el 
mundo. En Brazil, esa preocupaión si 
expresa em la publicación, por el MEC, 
de los Referenciais de Calidade en la 
EAD en Julio de 2003. Este artigo 
presenta algunos resultados de una 
investigación en carácter exploratorio 
como parte de un conjunto de 
instrumentos para el levantamiento de 
los datos sobre la recepción/percepción 
del material didáctico por los alumnos  
del curso de Letras Licenciatura en 
Español como una de las actividades 
del proyeto de Iniciación Cientifica que 
fue desarollado en el polo de Caraúbas-

RN en 17 de setiembre de 2011. A 
partir de un cuestionário, fue realizada 
una pesquisa aplicada sobre material 
didáctico, cuyo objetivo general fue 
investigar el proceso de aplicación de 
los materiales didácticos usados en el 
Curso de Licenciatura en Letras Español 
a la distancia y su recepión/percepción 
por los alumnos que están activos en 
ese curso. Con esa investigación 
intentamos, allá de identificar como 
están estructurados los materiales 
didácticos empleados em el Curso de 
Licenciatura em Espanhol a Distância, 
investigar la receptividad de eses 
materiales por los alumnos 
abanderados en el Curso, asi como 
analisar los aspectos positivos, como 
tambien posibles problemas en el 
proceso de aprendizaje decurrentes del 
empleo de eses materiales didácticos.  
 

 
Palabras-clave: Educación a la Distancia, Licenciatura en Letras Español; materiales 
didácticos. 
 
 
 
 
 
1  INTRODUÇÃO. 
 
    Nos últimos anos, a modalidade de ensino denominada  Educação a Distância (EaD) 
tem apresentado altos índices de crescimento no Brasil. Hoje o Brasil é o sexto país 
com maior índice de utilização do sistema EaD no mundo.  A grande adesão a esta 
modalidade deve-se, principalmente, às diversas facilidades que apresenta no 
processo de ensino-aprendizagem. Enquanto cursos ministrados na modalidade 
presencial requerem estrutura física adequada, professores ministrando conteúdos 
nas salas de aula, material didático impresso para os alunos, dentre outras exigências, 
na modalidade EaD, muitas dessas exigências são substituídas pela relação virtual, pois 
a interação entre o tutor e os alunos ocorre em ambiente virtuais de aprendizagem, 
como o moodle, entre tantos. O material didático é digitalizado, tutor e alunos podem 
adequar seus horários, o que faz dessa modalidade um sistema de ensino e 
aprendizagem altamente flexível.  

Uma das mais recentes experiências brasileiras com EaD é o sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que, conforme documentação oficial do 
Ministério da Educação, é um sistema integrado que oferece cursos de Graduação e 
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pós-graduação, sobretudo,  nas regiões de difícil acesso as universidades e vem 
crescendo bastante, atendendo, entre outras, pequenas cidades do interior, 
justificando o próprio nome que afirma esse caráter de universalização:  Universidade 
Aberta. (BRASIL, 2006) 

O Decreto 5.800/2006 ressalta que esse sistema foi criado justamente para o 
desenvolvimento da modalidade educação a distância e adota metodologias 
inovadoras para o ensino superior respaldadas nas tecnologias da informação e 
comunicação (TIC). Ele se estrutura a partir da colaboração entre a União e os entes 
federativos (Universidades, Institutos Federais e prefeituras municipais) e estimula a 
criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial 
em localidades estratégicas. 

As facilidades que a EaD apresenta têm despertado o interesse de várias 
empresas, universidades e outras instituições nacionais e internacionais, que tem 
investido bastante na promoção de cursos de graduação, especialização e formação 
para funcionários e alunos de modo geral. Hoje é naturalmente possível que uma 
pessoa realize um curso de especialização em uma das maiores universidades do país 
sem sair de casa, utilizando apenas um computador conectado à rede e outros 
recursos tecnológicos, como o telefone, a videoconferência, dentre outros. Nesse 
sentido, podemos perceber que as facilidades apresentadas na modalidade EaD são 
conseqüências do avanço da tecnologia que a sociedade presencia atualmente, pois as 
novas ferramentas que estão sendo produzidas são transformadas, quase que 
simultaneamente, em instrumentos de ensino-aprendizagem (MORAN, 2008). 

Um dos aspectos mais importantes em qualquer programa ou curso na 
modalidade a distância é como se estruturam e qual o papel efetivo dos materiais 
didáticos no processo de ensino e aprendizagem em experiências educativas nesta 
modalidade. Em função disso é que demos início a um processo de investigação que 
faz parte de um conjunto de ações para o levantamento dos dados sobre a 
recepção/percepção no curso de Letras Licenciatura em Letras Espanhol oferecido pelo 
IFRN/UAB, como uma das atividades do projeto de Iniciação Cientifica. A primeira ação 
deste projeto foi a aplicação no polo de Caraúbas no dia 17 de setembro de 2011 de 
um questionário em caráter exploratório, cujo objetivo geral é investigar o processo de 
aplicação dos materiais didáticos utilizados no Curso de Licenciatura em Espanhol a 
distância e sua recepção/percepção pelos alunos que cursam o referido curso.  

Pretendíamos com essa investigação, além de identificar como estão 
estruturados os materiais didáticos empregados no Curso de Licenciatura em Letras 
Espanhol, investigar a receptividade desses materiais pelos alunos matriculados no 
Curso, assim como analisar os aspectos positivos, bem como possíveis problemas no 
processo de aprendizagem decorrentes do emprego desses materiais didáticos.  

 
 
     
2  A UAB NO RN – os polos. 
 

Os Pólos de Apoio Presencial se caracterizam como o local situado no município 
onde se desenvolvem os cursos à distância, com infra-estrutura para atender tanto as 
necessidades das instituições de ensino ofertantes dos cursos, quanto às necessidades 
dos estudantes. É responsabilidade do município onde se localizam os polos adequar e 
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manter o polo com todas as condições necessárias ao seu pleno funcionamento. Para 
viabilizar a implantação do polo, o município poderá estabelecer parcerias com 
Associações ou quaisquer outras entidades bem como órgãos locais, governamentais 
ou não governamentais, através de acordos ou convênios. 

O Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, unidade 
operacional das Instituições de Ensino Superior, manterá as condições necessárias para 
a implantação de cursos de graduação e pós-graduação com qualidade, promovendo a 
inclusão social, por meio da educação, confirmando assim o que foi estabelecido na 
criação da UAB, no Fórum das Estatais pela Educação que é “reduzir as desigualdades 
na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação 
superior a distância.” (BRASIL, 2007, p.?). 

No caso do Rio Grande do Norte, o Instituto federal de Educação Ciência e 
Tecnologia, como um dos entes participantes da UAB, vem atuando desde 2007, 
ofertando cursos de graduação. Essa atuação começou pela oferta do curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental para quatro polos e se expandiu depois com a oferta 
de outros cursos, entre eles, o de Licenciatura em Letras Espanhol para seis municípios 
do estado. Entre eles o município de Caraúbas. 

 
 
2.1 O Polo de Caraúbas.  
 

O Pólo UAB em Caraúbas vem trabalhando para dispor as condições necessárias 
para que os alunos tenham um efetivo atendimento pedagógico, cognitivo e 
administrativo necessários ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. O 
município é responsável pela disponibilização de recursos humanos nessas respectivas 
áreas. Para isso, dispõe de um laboratório com 30 computadores disponibilizados pela 
UAB e 10 da escola Josué de Oliveira onde fica o polo, além de outras ferramentas que 
visam a favorecer a aprendizagem alunos matriculados nos cursos. Além da 
coordenação e dos tutores presenciais que são remunerados pela CAPES/MEC, dispõe 
ainda de servidores de apoio, como os dois professores que cuidam do laboratório que 
são funcionários da escola e que colaboram com o polo.  

Além disso, os alunos compartilham a biblioteca, sala de professores e 
coordenação/secretaria. A gestão é feita de forma partilhada com a Escola, o Núcleo 
de Educação Superior, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e a 
Prefeitura Municipal de Caraúbas. 

Atualmente, são oferecidos no polo 03 (três) cursos de especialização sob 
coordenação do IFRN: Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, Literatura e 
Ensino, e Língua Portuguesa e Matemática numa Perspectiva Transdisciplinar. 02 
cursos de licenciatura: Letras Espanhol – IFRN, Licenciatura em Matemática – UFERSA e 
02 cursos de extensão sob coordenação da UFRN: Educação para as Relações 
Étnicorraciais e Produção de Materiais: Cidade e Diversidade.  

Percebe-se que o polo não só favorece espaço a uma instituição, no caso o IFRN 
que implantou o polo, mas também a outras como a UFERSA e a UFRN. A UERN está 
com curso de multimídias em educação aprovado, mas ainda não iniciou o curso. O 
polo tem 112 alunos matriculados nas especializações e 65 nas licenciaturas.  
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3  A LICENCIATURA EM ESPANHOL   
 

Como já assinalamos acima, entre os 04 cursos oferecidos pelo Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) no polo Sertão das 
Caraubeiras, destaca-se o curso de Licenciatura em Língua Espanhola. O referido curso 
foi implantado a partir de 2010, cujo projeto prevê uma carga horária de 3.400 horas e 
duração 08 (oito) semestres, estruturado em um regime escolar (semestral), com 
sistema de organização seriado (BRASIL/IFRN, 2009). 

A abertura do curso de Licenciatura em Língua Espanhola no polo de Caraúbas 
foi realizada no dia 08 de Maio de 2010, contando com a presença dos professores, 
tutores, coordenadores e os 33 alunos das mais distintas cidades, como: Caraúbas, 
Apodi, Umarizal, Lucrécia, Janduiz, Mossoró, Campo Grande, Upanema, e Frutuoso 
Gomes.  

Como se percebe, o polo atende a vários municípios da região alto-oeste do 
estado, sendo, portanto, responsável pela formação de vários profissionais que 
atuarão nessas cidades e fazendo jus aos que preconiza os objetivos da UAB, já 
referenciados anteriormente.  

Desde o seu início, até hoje, observa-se um primeiro dado importante para a 
análise desse processo como um todo: dos 33 alunos inicialmente matriculados, o polo 
apresenta apenas 17 matrículas no ano de 2011, conforme figura 01, que apresenta 
uma tabela cedida por pesquisa recente, realizada pela a equipe pedagógica e 
professores bolsistas do Campus EaD do IFRN.1  

 
Figura 01 

 

Polo 
Total de 
matrículas no 
curso 

Matriculados 
 em 2011 

Matrículas 
canceladas 

Matrículas 
trancadas Evasão Transferência  

de polo 

Caraúbas 33 17 5 2 9 0 
FONTE: Coordenação de Licenciatura em Letras  Espanhol 
 
Esta equipe realizou uma pesquisa sobre evasão e desistência do referido curso 

e, em princípio, os motivos dessa redução parecem estar relacionados a dificuldades 
dos alunos para conciliar o tempo dos estudos com outras atividades. Aparentemente, 
um dos fatores que também contribuiu para a desistência de alunos foi o fato de 
terem ingressado em outra universidade. Em muitos casos, os estudantes se inscrevem 
em mais de uma universidade, mas sempre acabam por abandonar uma e optar por 
um único curso. Dos 33 alunos inicialmente matriculados, hoje apenas 17 alunos e, 
desses somente 9 são regulares, ou seja, estão  nivelados e não pagam dependência. 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Pesquisa exploratória realizada entre os meses de julho e setembro de 2011, com o objetivo de 
investigar as causas da evasão  e d esistência do curso de Licenciatura em Letras Espanhol a d istância. 
Relatório elaborado cujos dados estão em artigo submetido ao VIII CONGIC e em fase de aprovação. 
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4  MATERIAL DIDÁTICO.  
 

A qualidade de um curso ou programa de educação a distância tem sido a 
preocupação central dos organismos de controle e avaliação no mundo todo. No 
Brasil, essa preocupação se expressa na publicação, pelo MEC, dos Referenciais de 
Qualidade na EaD em Julho de 2003. Embora não tendo força de lei, esses referenciais 
constituem-se num excelente parâmetro para as instituições que desejarem estruturar 
cursos ou programas a distância. Entre inúmeros critérios considerados objetos de 
discussão nesse documento, um dos mais importantes é o item Recursos Educacionais 
que, entre outras coisas, afirma: 

 
 

A experiência em cursos presenciais não é suficiente para assegurar a 
qualidade de materiais educacionais que serão veiculados por 
diferentes meios de comunicação e informação. Cada recurso 
utilizado - material impresso, vídeos, programas televisivos, 
radiofônicos, videoconferências, páginas Web e outros – tem sua 
própria lógica de concepção, de produção, de linguagem, de uso do 
tempo. Seu uso combinado deve ser harmônico e traduzir a 
concepção de educação da instituição de ensino, possibilitando o 
alcance dos objetivos propostos. (BRASIL, 2003, p. 11). 
 
 

 Tais preocupações têm fundamento em uma vasta literatura que nos últimos 
anos vem sendo elaborada sobre a produção de materiais didáticos para EaD. Há um 
consenso entre os cientistas e educadores do mundo em torno da grande importância 
que os materiais didáticos exercem na definição dos parâmetros de qualidade de um 
curso ou programa de EaD, sejam esses materiais impressos, em áudio, vídeo ou Web. 
 Tais preocupações recaem sobre o processo de elaboração do material didático 
para EaD e é em função das exigências próprias que aflora a necessidade de se 
estabelecer critérios que garantam a transposição didática dos conhecimentos de 
maneira que garantam o alcance dos objetivos traçados em um curso ou programa de 
EaD. 
 
 
4.1 O desafio da transposição didática na EAD. 
 
 Dentre os inúmeros desafios que se apresentam nos processos de ensino e 
aprendizagem, talvez o maior dele seja o de realizar de maneira eficaz a transposição 
didática dos conhecimentos científicos para situações reais de ensino, na perspectiva 
de garantir que os objetivos traçados para o curso, disciplina ou qualquer situação de 
aprendizagem sejam plenamente alcançados. A transposição didática é a conversão 
desses conhecimentos científicos historicamente construídos em objetos “ensináveis”, 
isto é, em condições de serem entendidos e apreendidos pelos alunos.  

A transposição didática dos conhecimentos  compreende algumas etapas, tais 
como: a) a seleção ou recorte dos conteúdos que o professor considera significativo 
para que atinja os o objetivos traçados; b) a ênfase em alguns aspectos que se 
considera mais relevantes em determinados conteúdos e que facilitam o 
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entendimento de alguns conceitos e categorias importantes; c) a divisão didática do 
conhecimento, visando a facilitar sua compreensão por etapas e sua retomada 
restabelecendo as relações entre as partes; d) o ordenamento do conhecimento, que 
pode ser linear ou não linear e; e) a definição da forma de organizar e apresentar o 
conhecimento. 
 No ensino presencial, a transposição didática dos conhecimentos realiza-se pela 
elaboração, pelo uso de materiais e pelo emprego de técnicas (textos, estudos 
dirigidos, vídeos, roteiros de ensino, proposição de dinâmicas etc.) que apoiam o 
trabalho do professor em situações de interação presencial e quase sempre de 
maneira síncrona. Para que isso ocorra de forma a garantir o alcance dos objetivos 
traçados, algumas competências são necessárias, dentre elas: a) saber adotar critérios 
de relevância na escolha dos conteúdos que compõem sua disciplina; b) saber 
identificar de que maneira os aspectos mais relevantes dos conteúdos a serem 
trabalhados se relacionam entre e si e com outros conhecimento afins; c) ter o 
domínio do conhecimento que escolhe por meio do qual  a aprendizagem vai se 
realizar; d) saber contextualizar esse conhecimento; d) ser capaz de antecipar, 
pressupor como o aluno poderá construir novos conhecimentos a partir do trabalho 
com o conhecimento definido a priori e; e) dominar estratégias de abordagens do 
conhecimento, mobilizar técnicas de ensino e usar a imaginação para facilitar o acesso 
aos conceitos centrais.   
 Tais pressupostos da transposição didáticas são potencializados quando as 
situações de ensino e aprendizagem se efetivam por meio da educação a distância, 
uma vez que alguns dos aspectos que no modo presencial são efetivados com a 
mediação presencial do professor só  podem se materializar no ensino e aprendizagem 
a distância por meio do material didático. 

A maioria dos textos que tratam da elaboração de material didático para EaD 
converge para alguns pontos: a qualidade didática desse material; o uso de diferentes 
mídias; o suporte ao texto através de ilustrações, gráficos, ícones, etc.; o 
desenvolvimento de uma linguagem que procure estabelecer um diálogo com os 
educandos; a organização do trabalho em pequenos blocos de conhecimento sempre 
retomados e conteúdo em constante processo de testagem.  

Nesse sentido, o desafio de realizar a transposição didática nos materiais 
didáticos na EaD, segundo Wolfran (apud Corrêa, 2007) só se concretiza se o professor 
elaborador levar em conta aspectos como a densidade da informação, a precisão da 
informação e o caráter estimulante do texto que em última instância são 
determinados pelos seguintes aspectos: a) aspectos programáticos, que dizem respeito 
a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e 
intertextualidade; b)  aspectos semânticos, que implica na adoção de uma 
configuração conceitual compatível com o conhecimento  de mundo do receptor, no 
caso o aluno de EaD e; c) aspectos estruturais e de textualidade, definidos pelos 
recursos linguísticos integrados de modo que preserve a coesão do texto como um 
todo (Corrêa, 2007). 

Boa estrutura, objetivos claros, pequenas unidades, participação planejada, 
integralidade, repetição, síntese, simulação e variedade, modularidade, feedback e 
avaliação são princípios gerais que Kreasley & Moore (2007) definem para um bom 
material didático em EaD. 
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Para Corrêa (2007), no processo de produção desses materiais, o centro das 
preocupações deve ser a adoção de uma abordagem pedagógica que privilegie a 
capacidade de reflexão do aluno, integrando teoria e prática relacionadas ao seu 
contexto imediato, de modo que proporcione uma mediação pedagógica voltada para 
a produção do conhecimento do aluno. 
 Gutierrez e Prieto (1994), ao tratarem da mediação pedagógica, sugerem que o 
material didático em EaD deve passar por três tipos de tratamento: com base no tema, 
com base na aprendizagem e com base na forma. O primeiro levaria em consideração 
a necessidade que o estudante tem de ter uma visão global do conteúdo a ser 
trabalhado, seja através de objetivos específicos para cada conteúdo, seja através de 
um esquema introdutório de cada unidade.   

O segundo aspecto diz respeito ao tipo específico de aprendizagem que cada 
curso sugere, de forma a trabalhar o material voltado para o objetivo específico de 
cada conteúdo.  

O último tratamento, com base na forma, diz respeito ao layout do material, 
que deve ser voltado para o estímulo à autoaprendizagem. 
 Aretio (1994) chama a atenção para o fato de que é preciso elaborar o material 
pensando na estrutura do curso, a partir dos conceitos de unidade, módulo e curso. Ou 
seja, um curso pode conter um ou mais módulos e cada módulo pode conter uma série 
de unidades divididas por blocos temáticos. Assim, um mesmo módulo poderia ser 
válido para diversos itinerários formativos. 

Da mesma forma, a elaboração do conteúdo das aulas deve estabelecer um 
diálogo com o estudante. Gutierrez e Prieto (1994) sugerem uma série de estratégias 
de entrada, de desenvolvimento e de encerramento que tornam os textos mais 
atrativos, que estimulam a curiosidade e a criatividade dos estudantes, assim como 
podem deixá-los mais motivados a superar os obstáculos do processo de ensino-
aprendizagem. Eles afirmam: “O pôr em experiência abre caminho para a necessidade 
de exemplificação. Os exemplos, bem utilizados, servem perfeitamente para nos 
aproximar do conceito e para iluminar o significado e o sentido do tema” (1994, p. 4). 
 A sugestão de linguagem acessível e clara, além da manutenção de um estilo 
informal, na tentativa de estabelecer um diálogo com o estudante, é um ponto 
importante em Aretio (1994) que também sugere a necessidade de elaboração de uma 
apresentação geral da disciplina, que possibilite ao estudante perceber os aspectos 
que convergem entre as diversas unidades da mesma disciplina. Assim como sugere a 
retomada desses aspectos no encerramento de cada módulo, através de sínteses do 
conteúdo e das atividades de fixação e de avaliação. 
 Por fim, Kreasley & Moore (2007) chamam a atenção para o fato de que, 
embora cada mídia possua suas próprias características, há que se levar em conta a 
variabilidade de cada uma, em última instância, determinada pela tecnologia que a 
distribui.  

O Curso de Licenciatura em Letras Espanhol a distância, oferecido pelo 
IFRN/UAB, utiliza diversos meios didáticos como aulas digitalizadas, vídeos, material de 
áudio, textos impressos, entre outros. A interação entre alunos e tutores ocorre por 
meio da plataforma moodle através de suas ferramentas (fóruns, chats, wiki etc.) 

As aulas propriamente ditas são distribuídas no formato digitalizado. A cada 
semestre os alunos recebem dois CDs, cada um contendo metade das aulas do 
período, os materiais complementares digitais (áudio, vídeos, textos). 
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Uma aula está didaticamente estruturada nas seguintes sessões:  
a) Apresentação e Objetivos, que apresenta a temática da aula e define os 

objetivos de aprendizagem;  
b) Para começar, sessão destinada a entrada da aula, um espaço para 

motivar os estudos problematizando-a;  
c) Assim é, espaço de desenvolvimento do conteúdo propriamente dito da 

aula, ou seja, a apresentação de forma aprofundada de conceitos, 
categorias e postulados que sustentam a temática; 

d) Mãos à obra, destinada às atividades de fixação e ocorrem durante toda 
aula; 

e) Atenção, pequenas saídas para destaques como informações periféricas, 
glossário, biografemas de autores relacionados à temática;  

f) Já sei! , sessão que apresenta o resumo da aula e; 
g) Autoavaliação, espaço destinado a orientação de atividades 

contextualizada que permitam o aluno fazer aplicação dos conceitos e 
postulados estudados durante a aula. 

Nas disciplinas específicas da língua espanhola estas sessões são apresentadas 
traduzidas para o espanhol e as aulas produzidas em língua espanhola. 

 
 

 
5  A PERCEPÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PELOS ALUNOS DA LICENCIATURA EM 

LETRAS ESPANHOL DO POLO DA UAB/IFRN EM CARAÚBAS – RN. 
 

Como parte de um conjunto de instrumentos para o levantamento dos dados 
sobre a recepção/percepção no curso de letras Licenciatura em espanhol com uma das 
atividades do projeto de Iniciação Cientifica, foi aplicado no pólo de Caraúbas no dia 17 
de setembro de 2011 um questionário em caráter exploratório, uma pesquisa aplicada 
sobre material didático cujo objetivo geral era investigar o processo de aplicação dos 
materiais didáticos utilizados no Curso de Licenciatura em Espanhol a distância e sua 
recepção/percepção pelos alunos que cursam o referido curso.  

Pretendíamos com essa investigação, além de identificar como estão 
estruturados os materiais didáticos empregados no Curso de Licenciatura em Letras 
Espanhol a distância, investigar a receptividade desses materiais pelos alunos 
matriculados no Curso, assim como analisar os aspectos positivos, bem como possíveis 
problemas no processo de aprendizagem, decorrentes do emprego desses materiais 
didáticos.  

Dos 13 alunos que estão regularmente matriculados no curso, apenas 01(um) 
não respondeu o questionário. 
 A primeira questão solicitava dos alunos um posicionamento sobre a percepção 
em relação às diferenças que eles observavam entre os papéis dos materiais didáticos 
no ensino presencial e na EaD. Uma expressiva maioria de alunos revelaram ter clareza 
de que é perceptível essa diferença, e reconhecem a centralidade do material didático 
na EaD, confirmando o que vem sendo afirmado por autores que investigam essa 
temática como Garcia Arétio, Francisco Gutierrez, entre outros. Uma parte significativa 
das respostas confirma esse reconhecimento. Podemos verificar tal afirmação em 
respostas como, “O material didático no ensino presencial é importante e contribui 
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para o aprendizado, já na modalidade EaD, é um método indispensável.”  Ou, “Na 
educação presencial o material didático serve apenas de apoio ao professor, na EAD 
ele é o componente mais importante na construção do conhecimento, muitas vezes o 
único instrumento que o aluno possui.” Ou ainda, “O material didático no ensino 
presencial, contribui para o aprendizado, já na EaD, é um método indispensável para o 
aprendizado, pois o mesmo é um caminho para o conhecimento.” 

No que diz respeito ao material didático do Curso de Licenciatura em Letras 
Espanhol, foi solicitado dos alunos uma avaliação segundo sua percepção em relação 
aos aspectos pedagógicos das aulas. A questão solicitava um posicionamento sobre a 
clareza dos objetivos, a linguagem utilizada, as atividades propostas, sobre o volume 
de conteúdos das aulas, a qualidade gráfica (tipo de fonte, ilustrações, cores, imagens).  

Em relação à clareza dos objetivos, a maioria dos alunos que respondeu o 
questionário, 09(nove), afirmou que às vezes são pouco claros, e apenas 02 (dois) 
alunos consideraram que os objetivos apresentados nas aulas são sempre claros 

Em relação à linguagem utilizada nas aulas, de 11(onze) alunos que 
responderam a questão, 07(sete) consideram pouco clara, 02(dois) muito clara e 
02(dois) a avaliam ser de difícil compreensão. 

Ao serem instados a responderem como avaliavam as atividades das aulas, 
09(nove) alunos consideraram que às vezes são muito difíceis, 02(dois) declararam 
achar as atividades sempre muito difíceis. 

Na questão sobre o volume de conteúdos das aulas, 04(quatro) alunos afirmam 
ser excessivo, enquanto 05(cinco) o consideram razoável e apenas 02(dois) alunos 
acham que as aulas apresentam um volume ideal de conteúdos. Dois alunos 
justificaram que o grande volume de conteúdo aplicado por varias disciplinas torna a 
aula e o aprendizado mais difícil. 

Nove alunos justificaram que a falta de exemplos não torna as aulas fáceis e 
indicam que elas deveriam conter muito mais exemplos.  

Por fim, mesmo considerando que aspectos como designer gráfico da aula não 
se constitui diretamente um aspecto pedagógico, consideramos que indiretamente 
influem no processo de ensino e aprendizagem e os incluímos na lista de questões 
sobre os aspectos pedagógicos. Nesse sentido obtivemos as seguintes avaliações: 
quando instados a fazerem uma avaliação objetiva da qualidade gráfica (tipo de fonte, 
ilustrações, cores, imagens), 08(oito) alunos a consideram boa, apenas 01(um) regular 
e 02 (dois) a consideram ótima.  

Por fim, quando instados a avaliarem em que medida o projeto gráfico 
(estrutura em seções identificadas por ícones) facilita o estudo dos temas das aulas, 
08(oito) alunos afirmaram que sim e 03 (três) acreditam que facilita apenas em parte. 

O questionário também solicitou por meio de uma questão aberta que os 
alunos apontassem cinco dificuldades principais que eles enfrentavam no uso do 
material didático do curso. O aspecto mais destacado pelos alunos que concorre para 
dificultar o processo de aprendizagem é a falta do material impresso. Na percepção de 
praticamente todos os alunos que responderam o questionário, esse aspecto se 
configura como o principal elemento dificultador da aprendizagem.  

Embora em menor frequência, outros aspectos como excesso de conteúdo e 
poucos exemplos também apareceram nas respostas e contribuem, segundo os 
alunos, para dificultar a aprendizagem. 
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O tempo muito curto das disciplinas, a deficiência na interação virtual, demora 
nas resposta de tutores e professores, complementam a lista de elementos que 
interferem negativamente na aprendizagem, mesmo sem estarem diretamente 
relacionados ao material didático. 

Quando solicitados a declararem que outros tipos de materiais 
complementares às aulas das disciplinas, a maioria declarou utilizar materiais 
impressos 08(oito) alunos e apenas 03(três) afirmaram usar materiais audiovisuais 
como complementares aos estudos nas aulas.  

Por fim, foi solicitado dos alunos que apontassem algumas sugestões para 
aperfeiçoar o material, apenas 07 (sete) alunos responderam a essa solicitação e 
apontaram um material que contenha conteúdos e exemplos mais claros para 
contribuir com a aprendizagem. Na opinião dos alunos, o material deve ser mais 
compreensível para o entendimento. A maioria foi categórica em sugerir que o 
material didático (as aulas) fosse impresso, confirmando o que já havia sido 
apresentado no item sobre as principais dificuldades encontradas pelos alunos em 
relação ao uso do material didático. 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estudo sobre a recepção/percepção dos alunos do curso de Licenciatura em 
Letras Espanhol apresentado neste trabalho teve um caráter exploratório e preliminar, 
como etapa de um processo que tencionamos estender para um universo maior de 
alunos matriculados em outros polos. Evidentemente, há elementos limitadores para 
que cheguemos a conclusões definitivas em relação a esta experiência específica, tais 
como: o pequeno universo de alunos pesquisados limita a possibilidade de 
generalizações em relação ao curso como um todo; como pesquisa exploratória em 
caráter preliminar, não foi possível investigar aspectos mais subjetivos de alguns 
resultados, como por exemplo, porque os alunos preferem o uso de impressos aos 
materiais digitais ou, que aspectos eles destacariam como dificultadores da 
aprendizagem ao estudarem em aulas no formato digital; o que eles querem revelar 
quando apontam a necessidade dos materiais serem mais claros e; em que medida a 
falta ou a pouca orientação no processo de interação virtual poderia contribuir para a 
não compreensão dos conteúdos apresentados nas aulas.  

Por outro lado, em que pese as limitações do universo de pesquisados, algumas 
respostas nos ajudam a compreender melhor de que forma esses alunos  percebem o 
material didático que usam neste curso a distância: 1) a compreensão da centralidade 
do material didático na EaD e sua diferença em relação à sua função no ensino 
presencial, confirmando o que vem sendo afirmado pelos estudiosos do tema quando 
conferem ao material didático na EaD o papel de substituto do professor junto ao 
aluno ou mesmo um elemento que se confunde com o próprio curso; 2) a quase 
unanimidade de que a aprendizagem seria mais completa se usassem o material 
impresso. Esse item que aparece com mais ênfase nas respostas dos alunos terá de ser 
melhor investigado, principalmente confrontando-o com os motivos pelos quais eles 
enxergam dificuldades na aprendizagem decorrentes da uso do formato em mídia 
digital; 3) mesmo considerando o pouco conhecimento dos alunos sobre o que seria 
um bom material no que diz respeito à apresentação gráfica, a estrutura didática e o 
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designer gráfico, a avaliação foi bastante positiva e parece que estes não se 
configuram como elementos que que os alunos julgam interferir no processo de 
aprendizagem. 

Por fim, concluímos que a interpretação das questões aqui apresentadas têm 
caráter exploratório, por isso mesmo apenas apontam para um universo mais 
complexo que deve ser objeto de investigações mais profundas que permitam tomar a 
pesquisa como referencial mais definitivo para o aperfeiçoamento do processo de 
produção e uso dos materiais didáticos no curso de Licenciatura em Letras Espanhol a 
distância.  
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RESUMO  
A LITERATURA NORTE-RIO-GRANDENSE GANHOU ESPAÇO A PARTIR DO MOMENTO MODERNISTA, EM QUE ESTAVA 
EM VIGOR ÀS CRÍTICAS VOLTADAS A REGIÃO NORDESTE E A PROLIFERAÇÃO AO AMOR DEMONSTRADO A TERRA DE 
ORIGEM, NO ENTANTO, ESTE AMOR, COMO UM TODO, TAMBÉM SE ENCONTRA PRESENCIALMENTE MARCADO NO 
MUNICÍPIO DE ASSÚ, ATRAVÉS DE GRANDES POETAS, COMO RENATO CALDAS; A CIDADE GANHA À NOMEAÇÃO DE 
“TERRA DOS POETAS”, QUE ESCLARECEM EM SEUS VERSOS SENTIMENTOS CONDIZENTES A SITUAÇÕES E PAISAGENS 
OCORRIDAS EM ASSÚ, ENFATIZANDO A BELEZA FEMININA, O MEIO RURAL E A NATUREZA. ESTE ARTIGO TEM O 
PROPÓSITO DE ATRAVÉS DOS ESTUDOS LEVANTADOS, DESPERTAREM A CURIOSIDADE DOS ESTUDANTES E 
HABITANTES DA CIDADE ACERCA DO RECONHECIMENTO DESSA CULTURA EXPRESSA DE FORMA LITERÁRIA, ALÉM DE 
PROPORCIONAR O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE COM A LITERATURA ASSUENSES. PARA A REALIZAÇÃO DESTE 
TRABALHO, AS FERRAMENTAS UTILIZADAS FORAM BASEADAS POR MEIO DE ESTUDOS BIBLIOGRÁFICOS DE 
HISTORIADORES DA LITERATURA POTIGUAR, TAIS COMO CÂMARA CASCUDO E TARCÍSIO GURGEL, ALÉM DE 
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, QUE RECONHECEM A ESCASSEZ DA 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL. TRATANDO-SE DE UM TRABALHO FRUTO DE PESQUISAS, OBTEVE-SE ATRAVÉS 
DESTAS, A PERCEPÇÃO DA FALTA DE PRESERVAÇÃO DE MATERIAIS EM ESCOLAS E BIBLIOTECAS QUE RETRATEM O 
INICIO DESTA CULTURA ASSUENSE, QUE EM GRANDE PARTE É REPRESENTADO PELO POETA MAIS FAMOSO DA 
CIDADE: RENATO CALDAS - ASSUENSE NATO E RECONHECIDO NACIONALMENTE; NO ENTANTO, ESPERA-SE QUE COM 
A EXPANSÃO DA PESQUISA, SEJAM MINISTRADAS PALESTRAS ACERCA DO ASSUNTO E QUE OS ESTUDANTES 
APRENDAM, DESDE ENTÃO, A RECONHECER A TITULAÇÃO DA CIDADE, QUE ASSIM FOI NOMEADO POR CONTER 
GRANDES NOMES DA LITERATURA POTIGUAR. VERIFICA-SE QUE ESSA NOMEAÇÃO QUE A CIDADE RECEBEU, AINDA É 
CONSERVADA EM PEQUENA PARTE DEVIDO À CONTRIBUIÇÃO DOS ORGANIZADORES DA CIDADE: GILVAN LOPES E 
IVAN PINHEIRO, QUE PROMOVERAM NOVAS EDIÇÕES DAS OBRAS MAIS FAMOSAS DESSES MESTRES DOS VERSOS 
SINGELOS, COMO É O CASO DO LIVRO FULÔ DO MATO, DE RENATO CALDAS, FAZENDO COM QUE AS OBRAS DESSE 
POETA HISTÓRICO NÃO SEJA ESQUECIDA PELOS ASSUENSES.  
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA POTIGUAR, RENATO CALDAS, TERRA DOS POETAS. 

SUMMARY  
 
THE LITERATURE POTIGUAR WON SPACE FROM THE MODERNIST MOVEMENT, IN WHICH STOOD THE CRITICISMS TO 
THE NORTHEAST AND SPREADING LOVING DEMONSTRATED TO THE LAND OF ORIGIN. YOU CAN FIND THIS 
DEMONSTRATION IN THE MUNICIPALITY OF ASYNCHRONOUS THROUGH POETRY, SUCH AS RENATO CALDAS, 
BECAUSE IT HAD WON THE NOMINATION OF "LAND OF THE POETS". TO DO THIS, BIBLIOGRAPHIC STUDIES OF 
HISTORIANS RESIDENTS OF RN – CÂMARA CASCUDO AND TARCÍSIO GURGEL – MUNICIPAL, LIBRARIANS AND 
TESTIMONIALS OF THE SHORTAGE OF LOCAL LITERATURE RECOGNIZERS, WERE ESSENTIAL. IN THE CASE OF AN 
INVESTIGATIVE WORK, OBTAINED THROUGH THIS PERCEIVED LACK OF MATERIAL THAT WORKS PAINT THIS CULTURE, 
LARGELY REPRESENTED BY THE POET RENATO CALDAS FOR BEING RECOGNIZED NATIONALLY. IN SHORT, WE ARE 
CONFIDENT THAT WITH THE EXPANSION OF RESEARCH AND LECTURES TOUCH ON THE CURIOSITY OF STUDENTS AND 
ASSUENSES INHABITANTS, AS WELL AS SURROUNDING LOCALES, ABOUT THIS CULTURE SO LITTLE RECOGNIZED. 
KEYWORDS : LITERATURE POTIGUAR, RENATO CALDAS, "LAND OF THE POETS".  
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura do Rio Grande do Norte ganhou espaço a partir do movimento modernista 
brasileiro, no século XX, tendo como representantes o historiador Câmara Cascudo e o poeta 
Jorge Fernandes, reconhecido por sua poesia nacionalista crítica voltada à propagação da 
figura do Nordeste.  

Merecendo destaque na literatura potiguar, o município de Assú é conhecido como a 
“terra dos poetas”, fazendo jus aos poetas que lá viveram e que fizeram história, como é o 
caso de Renato Caldas, que conquistou seu povo com versos singelos e populares.  

Portanto, é de grande interesse que este trabalho leve o leitor a conhecer um mundo 
relativamente desconhecido e até então pouco explorado no estado do Rio Grande do Norte: 
O município de Assú - a terra de poetas - e desvendar os grandes talentos da literatura 
potiguar por meio de versos singelos, além de analisar e mostrar quão vasta é essa cultura e 
quão importante é o conhecimento dessa literatura no município e nas cidades circunvizinhas. 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Mediante análises dos historiadores potiguares: Câmara Cascudo e Tarcísio Gurgel é 
possível rever o funcionamento panorâmico da literatura potiguar até que esta torne-se 
ampla, fazendo com que, dessa forma, a literatura possa ser analisada nas demais cidades 
Norte Rio Grandense. O municio de Assú, por sua vez inserido neste estado, é o tão renomado 
e conhecido por ser uma terra de poetas, que assim como os grandes nomes do momento 
modernista na literatura potiguar também se destaca por conter poetas que valorizam o lugar 
de origem. 

Desta forma, o referente trabalho usa como ponto de referência os estudos feitos 
através dos poemas de Jorge Fernandes, dos textos de Câmara Cascudo e das análises 
literárias feitas por Tarcísio Gurgel, que são encontrados através dos guias de estudo 
ministrados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo professor Marcel Lúcio 
Matias Ribeiro. Foram estes os passos iniciais para o desenvolvimento do estudo, visto que a 
proposta está centralizada em compreender o funcionamento da literatura potiguar, de modo 
que através desta se torne possível dedicar-se a exploração da literatura especificamente no 
município Assuense, uma vez que o poeta Renato caldas foi o ápice central deste município 
como contribuinte nacionalmente reconhecido. 

Para tanto, esta terra dos poetas é nacionalmente conhecida pelo ilustre poeta que a 
fez merecedora de tal titulação devido à sensibilidade e vivacidade com que expôs seus 
versos, Renato Caldas, é o marco da literatura Assuense, que mesmo após sua morte possui 
obras póstumas editadas e analisadas pelos organizadores da cidade: Gilvan Lopes e Ivan 
pinheiro, e são por meio destes que se podem encontrar obras organizadas sobre o poeta, 
pois a cidade além de receber tal nomeação, não usa do ofício de prestigiar a cultura local que 
se encontra em grande parte na literatura. 

Decorrente a estes panoramas acerca da expansão e funcionalidade da literatura 
potiguar, tem-se neste estudo, a fonte de pesquisa voltada para vida e obras do poeta, em 
especial o livro Fulô do Mato, que é conhecido por todo o Brasil; conquanto, este estudo 
propõe conhecer não só o processo histórico da literatura potiguar, mas também, 
re/conhecer em especial, os versos de um dos poetas mais relevantes da cidade de Assú – 
Renato Caldas. 
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3. RENATO CALDAS: VIDA, OBRA E GENIALIDADE. 
Não há lugar melhor no Rio Grande do Norte para que se possa  encontrar a poesia do 

que na própria “Terra dos poetas”, assim nomeada devido aos grandes poetas que trouxeram 
encanto a cidade através da essência de seus versos. 

Nomes como Renato Caldas, João Lins Caldas, Angelina Luiza, Boinho, dentre outros 
poetas Assuenses, içaram o nome da cidade de Assú aos patamares da literatura local graças 
aos diferentes gêneros literários associados à suas escritas peculiares, diferenciando-se com 
que vai desde a clara veneração à beleza feminina, melancolia expressa na solidão do mundo 
aos simples e belos versos de amor, porém se igualam no de que diz respeito à exaltação de 
suas origens. 

Considerado o ápice da poesia Assuense, Renato Caldas (1902-1991), “o poeta das 
melodias selvagens”, filho de Enéas da Silva Caldas e Neófita de Oliveira Caldas, ficou 
conhecido em todo o Brasil após o lançamento de sua primeira e maior obra, “Fulô do Mato”, 
que tem como objetivo mostrar aos leitores o meio em que viveu, onde o mesmo “tinha na 
sua paisagem e na simplicidade, na paixão e até no lado grotesco do seu povo os motivos 
permanentes de sua poesia” (GURGEL, 2001, p. 83). Além do mais, o poeta expressa em sua 
obra um linguagem matuta e simples do sertanejo, retratando comoventes evocações de sua 
terra de origem, como fora mencionado – estes momentos são registrados em sua poesia ao 
descrever aspectos comoventes, como é o caso da seca, motivo de sofrimento para boa parte 
dos nordestinos – aborda também temáticas como a beleza feminina e a seca no sertão, 
percebível em seus versos:  

  
Sá Dona, vossa mecê 
É a fulô mais chêrosa, 
A fulô mais perfumosa 
Que o meu sertão já botô! 
(CALDAS, 2009, p. 17) 
 
Seu môço, mecê já viu, 
Uma seca no sertão? 
Os óios de vós mecê 
Já sentiu essa afrição, 
De vê alguém morrendo de fome, 
Um miserave, um cristão? 
 (CALDAS, 2009, p. 29 - 30) 

 
Percebem-se nos versos deste poeta versátil, vários temas que estão diretamente 

ligados à cidade de origem, tais como a seca devastadora, os amores vividos, temas que 
estavam e estão presentes nas vidas de muitos de nós; com muita maestria, o poeta soube 
retratar seus versos usando uma linguagem matuta de forma proposital para demonstrar a 
simplicidade do sertão nordestino. De acordo com o jornalista Tarcísio Gurgel, Renato “tinha 
na sua paisagem e na simplicidade, na paixão e até no lado grotesco do seu povo os motivos 
permanentes de sua poesia” (GURGEL, 2001, p. 83), consagrando seu conteúdo poético ao 
regional através de sua linguagem característica, além de ser altamente venerador de sua 
terra, pela qual fez o seguinte poema: 

 
Sô norteriograndense 
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Meu patrão, sou assuense 
De alma, vida e coração 
Pois, nessa terra bonita, 
Eu tive a sorte bendita 
De vê a luz meu Patrão. 
Nasci, me criei, vivi... 
Muitas terras conheci! 
Muitas cidades maió. 
Mas, pra falá a verdade, 
Num achei outra cidade 
Mais amiga, mais mio. 
(CALDAS, 2009, p108.) 
 

 
 Escreveu também poemas autobiográficos, os quais retratam um pouco de sua vida de 
poeta andejo; sua poesia é, na verdade, marcada por relatos de tudo o que viveu, viu e sentiu 
como se percebe no poema “Pupuca”, transcritos alguns versos a seguir: 

 
Meu patrão, sô sertanejo. 
Eu nasci neste torrão! 
Fui tarvez o mais andejo 
Dos cantadô do sertão... 
Fui cachaceiro chapado 
Fui cantadô macriado 
No martelo e no rojão.  
 
Cunheço o Brasí, todinho: 
Agreste, mata e sertão. 
Arrastei pelos caminho 
Muita alegria e afrição! 
Eu tive a felicidade 
De quage in toda cidade 
Causá admiração.  
(CALDAS, 2009, p67) 

  
 

De acordo com Fernando Caldas, ex-vereador de Assú, “Renato viveu parte da sua 
mocidade no Rio de Janeiro, onde trabalhou e conviveu com o que tinha de melhor da Música 
Popular Brasileira, como Sílvio Caldas, Francisco Alves, Noel Rosa, Almirante, entre outros”, ou 
seja, durante sua vida, o poeta fez amigos influentes que viriam a serem apreciadores de sua 
obra, sendo considerado de grande honra por parte de Renato. 

Durante toda a sua vida de poeta rude, boêmio, improvisador e prosador, Renato 
Caldas publicou os livros “Fulô do Mato”, “Poesias”, “Meu Rio Grande do Norte” e “Pé de 
Escada”, dentre outras obras que não chegaram a ser publicadas por um incidente que 
acabou levando a perda dos escritos (viajando de trem, esqueceu a maleta com os rascunhos), 
além de outras obras organizadas por Ivan Pinheiro e Gilvan Lopes, historiador e artista 
plástico, respectivamente. 
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Renato Caldas nos mostra o perfil de um poeta ousado e criativo que ficará sempre nas 
recordações dos habitantes de sua terra natal, como uns dos maiores do Assú, do Rio Grande 
do Norte e até mesmo do Brasil. Renato Caldas é singular e plural, passado e presente, por 
isso é de fundamental importância que saibamos sobre sua vida e poesia “boêmia, cheia de 
verve e obstinação”, tão importante para a cultura local, a fim de que os habitantes locais 
reconheçam e tenha orgulho de seus poetas. 
4. METODOLOGIA 

Através do estudo das obras dos poetas Assuenses e bibliografias dos estudiosos 
literários do estado, foram utilizadas como métodos de pesquisa  visitas em algumas 
bibliotecas municipais do município, objetivando materiais de estudo sobre a cultura do 
mesmo e ver como está à disponibilidade de materiais literários Assuenses na própria cidade. 
Através de depoimentos recolhidos por funcionários das bibliotecas, percebe-se que há a 
escassez de livros que consagrem autores fundadores da cidade, como é o caso de Renato 
Caldas, este foi outro meio de conhecer a opinião de habitantes que estão envolvidos 
diretamente com o assunto. 
5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Devido a pouca disponibilidade de material no município que trate sobre a literatura 
Assuense, o pressuposto trabalho não possui resultados imediatos, visto que visa tornar este 
estudo acessível nas escolas e bibliotecas municipais, juntamente com palestras culturais 
voltadas para este tema, fazendo com que se preserve este patrimônio histórico-cultural na 
cidade, em especial o reconhecimento dos exemplares de Renato Caldas como poeta 
inspirador da nomeação intitulada ao município. 
6. CONCLUSÃO 

Verifica-se o processo de aprendizagem da literatura Norte Rio Grandense, tomando 
como referência o município de Assú, que se dá através da conservação de obras poéticas e 
até o momento contemporâneo vislumbra estes versos através da conservação de cordéis, de 
forma que os poetas marcantes sejam sempre relembrados, como exemplo Renato Caldas, o 
poeta classificado como “poeta das melodias selvagens”, e que é nacionalmente conhecido 
além de ser honrosamente respeitado pelos habitantes da cidade. 

Através dos estudos de Câmara Cascudo e  Tarcisio Gurgel, além de fontes organizadas 
por Gilvan Lopes e Ivan Pinheiro (Cidadãos de Assú), torna-se possível compreender as 
análises do funcionamento da literatura potiguar, de forma que Renato Caldas é o centro de 
estudo como ápice desta literatura Assuense, uma vez que os resultados momentâneos estão 
em processo de organização para ser aplicado, em especial, para  remeter atenção na 
educação, acerca da importância em conservar o patrimônio da cidade, preservar o título que 
identifica e valoriza a cidade devido a riqueza de ser uma terra de poetas. 
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RESUMO  

Há muitas teorias sobre a aquisição de linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem. Foi realizada uma 
análise das concepções teóricas de Vygotsky e Piaget 
sobre tais temas e a contribuição delas no processo 
de aprendizagem da língua Espanhola na perspectiva 
da educação brasileira, por meio de uma revisão da 
literatura desenvolvida nessa área do conhecimento.  
Nesse sentido, foi possível perceber que há atualidade 

na contribuição dos autores à prática docente, 
inclusive, no que diz respeito ao ensino de língua 
espanhola como segundo idioma. A partir da análise 
das teorias dos dois teóricos, verifica-se que há a 
necessidade de aperfeiçoamento da compreensão 
dessas teorias e melhorar as condições de ensino aos 
docentes para que estes possam aplicá-las 
corretamente em sala de aula. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Vygotsky, Piaget, Aquisição de segunda língua, Ensino do Espanhol no Brasil.  

 

ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES DE VYGOTSKY Y PIAGET EN VISTA DE LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BRASILEÑA  

 
RESUMEN  
Hay muchas teorías acerca de la adquisición del 
lenguaje, el desarrollo y el aprendizaje. Fue hecha un 
análisis de las las concepciones teóricas de Vygotsky y 
Piaget sobre estos temas y su contribución en el 
proceso de aprendizaje de la lengua española en la 
perspectiva de la educación brasileña, a través de una 
revisión de la literatura desarrollada en esta área del 
conocimiento. En este sentido, se reveló hoy que existe 

la contribución de los autores a la práctica docente, en 
particular con respecto a la enseñanza del español como 
segunda lengua. Desde del análisis de las teorías de los 
dos teóricos, parece que hay una necesidad de mejorar 
la comprensión de estas teorías y para mejorar las 
condiciones de enseñanza para los profesores para que 
puedan aplicarlas correctamente en el aula. 

 

 

 PALABRAS-CLAVE: Vygotsky, Piaget, Adquisición de segunda lengua, Enseñanza de Español en Brasil. 
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ANÁLISE DA ATUALIDADE DAS CONCEPÇÕES DE VYGOTSKY E PIAGET NA PERSPECTIVA DO 

ENSINO DE ESPANHOL NO BRASIL 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ser humano apresenta a linguagem enquanto uma habilidade que o distingue de 
outros seres vivos, permitindo a produção e transmissão de conhecimento ao longo das 
gerações, o que possibilitou a reflexão e desenvolvimento das práticas educativas e sociais 
que hoje caracterizam nossa sociedade. Entretanto, apesar de ser uma característica do 
homem, essa habilidade tem de, necessariamente, passar por um extenso processo de 
aprendizagem, marcado por um intenso contato com outras pessoas, haja vista sermos uma 
espécie social. Além desse aprendizado do idioma, há, ainda, toda uma transmissão acerca da 
compreensão do mundo à sua volta e da própria existência.  
 Partindo dessa concepção de linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, é possível 
perceber a importância das teorias postuladas por Vygotsky e Piaget bem como a relevância 
delas para novas e relevantes contribuições para o ensino de Espanhol na educação brasileira.  
 Para isso, revisamos a literatura da área, analisando as teorias de Vygotsky e Piaget 
trazendo-as para a atualidade, verificando sua aplicabilidade no contexto brasileiro e como o 
professor pode fazer uso delas para estimular o desenvolvimento dos seus alunos. 
 Iniciaremos comparando as posições de cada autor acerca das temáticas selecionadas, 
analisando as convergências e divergências entre elas. Veremos como os autores 
compreendem a questão da educação e faremos uma reflexão de como o professor pode 
utilizar estas visões para encontrar soluções para os desafios encontrados no processo de 
ensino de Espanhol.  
 
TEORIAS DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
 
 Vygotsky e Piaget estudaram sobre a cognição humana, analisando a evolução do 
sujeito a partir da infância, tendo Piaget focado mais acerca desse aspecto, enquanto 
Vygotsky teve por alvo a contribuição social para o processo de aprendizagem, construindo 
diversas teorias sobre o tema. As coincidências param por aí, pois, esses teóricos defendiam 
posições diferentes. Enquanto Vygotsky propõe uma “teoria não universal”, Piaget defendia a 
“teoria dos estágios de desenvolvimento”, uma se contrapondo à outra, mas não totalmente. 
 Nesse sentido, Piaget defende que a aprendizagem é um processo inato, desenvolvido 
através de processos psicológicos do indivíduo, enquanto Vygotsky acredita que o 
desenvolvimento é resultado de aprendizagem que utiliza ferramentas intelectuais através da 
interação social com outros mais experimentados, sendo uma dela a própria linguagem. 
 Segundo Piaget, 1973 apud Filho, 2008, a aprendizagem, as experiências, as 
interações, enfim, as situações concretas da vida e da educação contribuem para o 
desenvolvimento, entretanto, não são essenciais para que este aconteça, posto que não 
geram as qualidades mentais inatas que já existiam.  
 Vygotsky, 1989 apud La Taille, 1992, ao contrário, coloca que o pensamento verbal não 
é uma forma de comportamento natural e inata, sendo determinado por um processo 
histórico-cultural, apresentando propriedades e leis específicas que não podem ser 
encontradas nas formas naturais de pensamento e fala. Para ele, a aprendizagem é 
fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. Ela desperta processos 
internos que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. O processo 
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de ensino-aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos membros imaturos da 
cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela ciência e aos procedimentos 
metacognitivos, centrais ao próprio modo de articulação dos conceitos científicos.  
 Vê-se que ambos concordam quanto à interação enquanto auxiliar no processo de 
desenvolvimento, mas discordam quanto à sua importância nesse processo. Distinguem-se 
também em relação à concepção da linguagem, que para Piaget ocorre de forma inata 
enquanto para Vygotsky através da interação social. 
 Desse modo, Piaget defende que a aprendizagem influencia no desenvolvimento, mas 
não o impulsionaria por não ser capaz de criar novas competências, já Vygotsky explica que o 
desenvolvimento se dá a partir das interações com o mundo em que vive, dessa forma, o 
aprendizado é constante e depende de fatores externos.  
 Quanto ao desenvolvimento da linguagem, as teorias antigas defendiam que a palavra 
e o significado estavam ligados de forma associativa, ou seja, uma palavra poderia recordar 
determinado objeto. A partir desse pensamento, uma palavra não poderia ter uma evolução 
no seu significado. Mas para Vygotsky, 1979, o significado das palavras só é um fenômeno de 
pensamento quando é encarnado pela fala e só é um fenômeno linguístico na medida em que 
se encontra ligado com o pensamento e por este é iluminado. De acordo com o autor, 
aprendizagem e linguagem são indissociáveis.  
 Sobre a relação pensamento e fala, Vygotsky, 1979, diz que seria errado, no entanto, 
encarar o pensamento e a fala como dois processos não relacionados entre si, seja como dois 
processos paralelos, seja como dois processos que se entrecruzassem em certos momentos e 
se influenciassem mutuamente de uma forma mecânica.  
 De acordo com Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma 
das suas formas de expressão. A formação dele depende, basicamente, da coordenação dos 
esquemas sensorimotores e não da linguagem. Esta só pode ocorrer depois que a criança já 
alcançou um determinado nível de habilidades mentais, subordinando-se, pois, aos processos 
de pensamento. A linguagem possibilita à criança evocar um objeto ou acontecimento 
ausente na comunicação de conceitos. Piaget, todavia, estabeleceu uma clara separação entre 
as informações que podem ser passadas por meio da linguagem e os processos que não 
parecem sofrer qualquer influência dela. Este é o caso das operações cognitivas que não 
podem ser trabalhadas por meio de treinamento específico feito com o auxílio do idioma. Por 
exemplo, não se pode ensinar, apenas usando palavras, a classificar, a seriar, a pensar com 
responsabilidade. 
 Vygotsky entende que o pensamento e a linguagem são processos interdependentes e 
que durante a vida, desde o seu início, o pensamento é modificado à medida que a criança 
aprende a falar. Piaget postula que a experiência direta da criança reorganiza os processos em 
andamento, dessa forma o pensamento não tem influencia da linguagem por ser um processo 
anterior. 
 Diante de todas as teorias postuladas por Piaget e Vygotsky, encontramos várias 
contribuições de seus entendimentos que implicam em uma nova análise do papel da escola e 
do educador. Ambas refletem acerca de como a educação influi no processo de aprendizagem 
e como o professor deve se comportar para estimular o aluno a desenvolver interesse pelas 
aulas e possibilitar um aprendizado eficaz.  
 Em conformidade com Piaget, 1976, a busca por adaptar a escola à criança é a mais 
antiga e desejada pela maioria das práticas educativas. Acrescenta, ainda, que a criança é 
dotada de uma atividade verdadeira no processo de aprendizado e que a educação não 
poderia ter êxito sem utilizá-la e incentivá-la realmente. 

0115



MELLO ET AL (2011) 
 

 

 

 Sobre a educação Vygotsky, 1994, aponta para a necessidade da criação de melhores 
condições na escola, a fim de que todos os alunos tenham acesso às informações e 
experiências, de modo que eles possam, efetivamente, aprender. Acerca disso, ele afirma que 
“o bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”. 
 De acordo com Basso & Lima, 2010, para Vygotsky, o aprendizado se inicia antes da 
criança ingressar na escola. Embora ele reconheça que a educação recebida no ambiente 
escolar traz contribuições fundamentais para o aprendizado, dependendo da forma como os 
educadores vão perceber e trabalhar o conhecimento trazido pelo aluno e o novo que ali será 
sistematizado. 
 Para Piaget, 1976, educar é adaptar o indivíduo ao meio social em que ele vive. Os 
novos métodos procuram favorecer esta adaptação utilizando as tendências próprias da 
infância como também a atividade espontânea inerente ao desenvolvimento mental, na 
intenção de que a própria sociedade seja enriquecida. A prática educativa deveria, portanto, 
analisar em detalhes os seus princípios e de controlar o seu valor psicológico pelo menos em 
quatro pontos: a significação da infância, a estrutura do pensamento da criança, as leis de 
desenvolvimento e o mecanismo da vida social infantil. 
 Vygotsky, 1994, compreendia que a escola tem a função explícita de fornecer 
instrumentos de interação com o sistema de leitura e escrita e o conhecimento acumulado 
historicamente pela sociedade. Isto porque a apropriação pelo sujeito da experiência 
culturalmente acumulada promove um modo mais sofisticado de analisar e generalizar os 
elementos da realidade: o pensamento conceitual, resultando na modificação do 
relacionamento cognitivo do sujeito com o mundo. 
 Consequentemente, a escola é um lugar almejado, no qual as pessoas podem dialogar, 
duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Ela abre possibilidades para as 
transformações, para a diferença, para o erro, para as contradições, para a colaboração 
mútua e para a criatividade. Desse modo, o ensino-aprendizagem é concebido como um 
processo global de relação interpessoal que envolve, ao mesmo tempo, alguém que aprende, 
alguém que ensina e a própria relação ensino-aprendizagem. Essa concepção inclui dois 
aspectos: a presença do outro social e a necessidade da linguagem como elemento 
fundamental nesse processo. 
 Já para Piaget, 1976, o docente deve pensar e agir na base da teoria de que o espírito é 
um conjunto de capacidades – capacidade de observação, atenção, memória, raciocínio etc. – 
e que cada melhoramento de qualquer dessas capacidades significa o melhoramento de todas 
em geral.  
 Assim, as faculdades intelectuais atuariam independentemente da matéria sobre a 
qual operam, e o desenvolvimento de uma delas levaria necessariamente ao desenvolvimento 
das outras. O intelecto não é, precisamente, a reunião de determinado número de 
capacidades gerais – observação, atenção, memória, etc. – mas sim a soma de muitas 
capacidades diferentes, cada uma das quais em certa medida, independente das outras. 
Portanto, cada uma tem de ser desenvolvida independentemente, mediante um exercício 
adequado. A tarefa do docente consiste em promover não uma única capacidade de pensar, 
mas muitas capacidades particulares de pensamento em campos diferentes; não em reforçar 
a nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes faculdades de 
concentrar a atenção sobre diferentes matérias.  
 Se para Piaget, o desenvolvimento ocorre através de estágios, para Vygotsky, trata-se 
da consequência do aprendizado e os fatores inatos são importantes, mas não suficientes 
nesse processo. É necessário que a criança esteja inserida num contexto cultural para se 
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desenvolver. Destaca ainda que o desenvolvimento acontece por zonas de desenvolvimento 
que são: A Zona de Desenvolvimento Real, que se refere ao desenvolvimento efetivo e 
consolidado, ou seja, apenas ao que a criança é capaz de desenvolver sozinha, sem auxílio. 
Enquanto, a Zona de Desenvolvimento Potencial, refere-se às capacidades dos sujeitos em 
vias de construção, ou seja, ao que a criança só consegue fazer com o auxílio de outras 
pessoas.  
 Ele considera, ainda, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD), que compreende 
aquilo que a criança consegue realizar sozinha (Real) e ao que só consegue realizar com o 
auxílio de outra pessoa (Potencial).  Vygotsky define a ZPD como sendo a distância entre o 
nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 
 Uma teoria auxilia a outra na compreensão do processo de aquisição de linguagem das 
crianças. Entendendo as características de cada fase do desenvolvimento, torna-se mais fácil 
identificar as dificuldades de cada aluno e elaborar soluções que possam ser eficazes no 
processo de aprendizagem. 
 Piaget e Vygotsky defendem que o conhecimento para ser construído, precisa se dá 
em ambientes naturais de interação social, onde cada aprendiz constrói seu próprio 
conhecimento através da sua experiência, participação e interação com o meio. Sobre a 
aprendizagem de outros idiomas, essas teorias apontam para o desenvolvimento através da 
mediação com outras pessoas e o ambiente onde a assimilação para a aquisição de uma nova 
língua é parte importante de processo de aprendizagem. 
 No ensino de idiomas estrangeiros, tais teorias tornam-se importantes, tendo em vista 
que a partir do nível de conhecimento que cada faixa etária é capaz de compreender, o 
professor pode preparar suas aulas de maneira que desperte um maior interesse pelas aulas e 
pelo idioma em si, criando um ambiente favorável ao aprendizado estimulando e desafiando a 
criatividade do aluno propiciando assim, um melhor aproveitamento do conteúdo estudado. 
Dessa forma, a aquisição de uma segunda língua é favorecida pelos fatores externos que irão 
atuar sobre as especificidades de cada indivíduo. 
 Para Nébias, 1999, a comparação que Vygotsky estabelece entre a aquisição de 
conceitos científicos e aprendizagem de uma língua estrangeira é bastante elucidativa; na 
materna, aprendemos a partir da nomeação direta dos objetos enquanto em um idioma 
estrangeiro, a mediação da língua materna substitui o objeto. Antes do ingresso na escola, a 
criança já construiu um conjunto de conhecimento informal, produto do desenvolvimento 
ontogenético a partir de suas experiências e que constitui o seu sistema de crenças sobre o 
mundo, a influenciar profundamente a obtenção do conhecimento formal, que se dará de 
forma planejada pela aprendizagem escolar. 
 A aprendizagem escolar exerce papel importante em sua aquisição. Segundo ele, nas 
experiências cotidianas, a criança centra-se nos objetos e não tem consciência de seus 
conceitos, ao passo que nos conceitos aprendidos na escola, em colaboração com o adulto, 
consegue resolver melhor problemas que envolvem o uso consciente do conceito. No 
entanto, seus estudos confirmaram a hipótese de que os conceitos espontâneos e os 
conceitos científicos, inicialmente afastados porque se desenvolvem em direções contrárias, 
terminam por se encontrar.  
 Segundo os estudos de Piaget e Vygotsky, o conhecimento é construído em ambientes 
naturais de interação social, estruturados culturalmente. Cada aluno é capaz de construir seu 
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próprio aprendizado num processo de dentro para fora, baseado em experiências de fundo 
psicológico.  A aquisição de proficiência não se dá através do estudo sistemático das regras 
gramaticais, mas em ambiente apropriado e em um contexto que permite criar situações 
reais, proporcionando uma comunicação autêntica, voltada para os interesses e necessidades 
reais do aprendiz. É necessário que haja interação social e cultural, considerando também os 
aspectos emocionais e motivacionais dos alunos.  
  Analisando as teorias de Vygotsky e Piaget sobre o desenvolvimento humano, 
podemos entender que de uma forma ou de outra, o indivíduo adquire conhecimento ao 
longo da sua vida com o auxílio de outras pessoas com quem convivem, assimilando as 
informações que lhes são transmitidas pelo ambiente. Uma teoria auxilia a outra na 
compreensão do processo de aquisição de linguagem das crianças. Entendendo as 
características de cada fase do desenvolvimento, torna-se mais fácil identificar as dificuldades 
de cada aluno e elaborar soluções que possam ser eficazes no processo de aprendizagem. 
 No ensino de idiomas, tais teorias tornam-se importantes, tendo em vista que, a partir 
do nível de conhecimento que cada faixa etária é capaz de compreender, o professor pode 
preparar suas aulas de maneira que desperte um maior interesse pelas aulas e pelo idioma 
em si, criando um ambiente favorável ao aprendizado estimulando e desafiando a criatividade 
do aluno propiciando assim, um melhor aproveitamento do conteúdo estudado. Dessa forma, 
a aquisição de uma segunda língua é favorecida pelos fatores externos que irão atuar sobre as 
especificidades de cada indivíduo. 
 Vale ressaltar-se que a aquisição e desenvolvimento da linguagem é um processo 
contínuo, que se prolonga por toda a vida. Mas é na infância, que a capacidade de aprender é 
mais eficaz. As crianças têm maior facilidade de assimilar novas informações, culturas, e, 
inclusive, um novo idioma. É nos primeiros anos da vida escolar que a aprendizagem de uma 
nova língua é mais favorável, pois a criança tem a capacidade de assimilar a pronúncia tal qual 
um nativo, sem sotaques.  
 De acordo com as teorias de Vygotsky e Piaget, quanto ao ensino de línguas 
estrangeiras e sua importância na atualidade, podemos depreender que, para a compreensão 
de um novo idioma, é necessário que o aluno entenda os conteúdos comunicativos da língua e 
não se deter apenas aos aspectos gramaticais. Sendo assim, entendemos que o conhecimento 
da língua só acontece quando há uma apropriação também da cultura do idioma estudado, 
especialmente no que pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional, 
estimulando o interesse e a motivação dos participantes. 
 Vygotsky, 1984 apud Pratts, 2006, “O aprendizado adequadamente organizado resulta 
em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, 
de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas.”  
 A escola é um ambiente onde a criança desenvolve suas habilidades por meio da 
interação com os colegas e professores, observando e imitando comportamentos e 
aperfeiçoando a fala. Nesse contexto, o professor assume a função de apresentar à criança o 
novo idioma e fazer com que ela tenha interesse em aprendê-lo. Deve ainda estar atento ao 
processo de aprendizagem de cada criança, identificar as dificuldades e promover uma 
atividade prazerosa e estimulante sempre através da interação constante, aumentando a 
eficácia do ensino de outra língua.  
 De acordo com Pratts, 2006, é na escola que as crianças devem sentir-se incentivadas a 
construírem seu aprendizado, por meio de situações desafiadoras e estimulantes, a fim de 
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que elas pensem na segunda língua como algo novo a ser aprendido com entusiasmo, 
desenvolvendo a fluência de maneira natural. Portanto, a escola deve ser um ambiente de 
aprendizagem e os educadores devem ser agentes deste ensino. Como já vimos, o 
aprendizado da criança tem início desde o seu primeiro dia de vida no convívio com aqueles 
que a cercam. Assim, antes de ter contato com a escola, o indivíduo já possui uma riquíssima 
bagagem formada por conceitos que adquiriu por meio de sua interação com os outros, o que 
precisa ser levado em consideração, inclusive no ensino de idiomas, agindo para o 
desenvolvimento de estratégias eficientes. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Analisando as postulações de cada autor, podemos perceber que o ser humano é 
dotado da capacidade de desenvolvimento da linguagem desde o nascimento, não sendo um 
processo puramente inato, como defendido por Piaget, mas um processo de construção 
através das experiências e da interação com outros indivíduos, aproximando-se mais das 
ideias propostas por Vygotsky. É possível, no entanto, afirmar que uma postulação 
complementa a outra, pois, de certa forma, não são mutuamente excludentes.   
 Desse modo, percebe-se que já nascemos predispostos para aprender aquilo que nos 
ensinarem, pois não temos o poder da escolha que é tarefa dos adultos que nos rodeiam. Esse 
processo de aquisição da linguagem e a cultura só é possível a partir da interação com o meio 
em que vivemos. À medida que crescemos, vamos amadurecendo nossos conhecimentos e 
surgem a capacidade e o desejo de conhecer mais sobre o mundo e passamos a ser 
responsáveis por aquilo que queremos aprender.  
 Em relação à educação brasileira, acreditamos que tais teorias podem contribuir 
positivamente para que o docente compreenda melhor as necessidades dos discentes, 
adequando o conteúdo das suas aulas de maneira a favorecer o aprendizado.  
 No caso específico do ensino da Língua Espanhola muito há a ser feito, devido ao fato 
de ser um idioma que está em fase de implementação nas escolas brasileiras e que ainda 
carece de professores capacitados e não desperta tanto interesse do aluno por acreditar que 
é um idioma fácil de aprender devido às semelhanças com o Português.  Dessa maneira, 
através do estudo das postulações de Vygotsky e Piaget, é possível encontrar respostas que 
auxiliem o professor nesse processo de ensino-aprendizagem do idioma. Crê-se que a partir 
do conhecimento da realidade do aluno e da comunidade em que ele vive, possibilitando um 
elo de ligação com o interesse do aluno,  dentro da perspectiva da zona de desenvolvimento 
proximal, é possível melhorar os índices de aprendizado efetivo do espanhol enquanto língua 
estrangeira nas escolas do Brasil. 
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RESUMO  
 
Este trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa 
realizada por meio do Observatório da Vida do 
Estudante da Educação Profissional (OVEP), tendo como 
objetivo traçar um perfil socioeconômico dos candidatos 
inscritos em todo o estado do Rio Grande do Norte (RN), 
no Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania 
referente ao exercício de inscrição 2011 (PROITEC-2011), 
bem como colher opiniões dos candidatos a respeito do 
material didático produzido pelo Programa. O 
referencial teórico foi a semiótica francesa, que tem 
como objetivo explicar a  geração e a significação dos 

discursos em geral. Por meio de um questionário, foram 
colhidas e analisadas as informações dos candidatos 
sobre sua condição socioeconômica e sua opinião sobre 
o material didático elaborado pela equipe do ProITEC. 
 Constatamos que a maioria dos candidatos pertence à 
classe social mais baixa da escala social, de acordo com o 
IBGE, e que avaliaram positivamente, o material do 
PROITEC. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Semiótica, discursos, OVEP, PROITEC-2011. 

 

SEMIOTICS ANALYZE OF THE OVEP-PROITEC-2011 SPEECHES 
ABSTRACT  
 
This paper presents some results of the research carried 
through by means of the Vocational Training Student’s 
Life Observatory (VTSLO), that is having as objective to 
trace a economic and social profile of the enrolled 
candidates throughout the state of the Rio Grande do 
Norte (RN), in the Citizenship and Technology Initiation 
Program (CTIP) referring to the 2011 activities, as well 
as collecting the candidates’ opinions concerning to the 
didactic material produced by the program. The 
theoretical referential was the French semiotics which 
has the objective of explaining the generation and the 

meaning of the speeches in general. Through a 
questionnaire, candidates’ information about their 
economic and social conditions and opinion related to 
the didactic material elaborated by the Program staff 
was collected and analyzed. It was identified that the 
majority of the candidates pertains to the lowest social 
level in the social scale, according to the IBGE, and that 
the candidates positively evaluated the ProITEC 
material. 

 

 

 KEY-WORDS: Semiotics, speeches, OVEP, PROITEC-2011. 
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ANÁLISE SEMIÓTICA DE DISCURSOS DO OVEP-PROITEC-2011 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho objetiva apresentar alguns resultados da pesquisa realizada por meio do 

Observatório da Vida do Estudante da Educação Profissional (OVEP), tendo como objetivo 
traçar um perfil socioeconômico dos candidatos inscritos no Programa de Iniciação 
Tecnológica e Cidadania referente ao exercício de inscrição 2011 (PROITEC-2011), bem como 
colher opiniões dos candidatos a respeito do material didático produzido pelo Programa. 

O PROITEC é um programa de educação a distância que visa atender a alunos que 
cursaram do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental e estão cursando o nono em escola 
pública e desejam ingressar nos cursos técnicos integrado de nível médio ministrados pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Como disponibiliza material didático para seus atores envolvidos, o referido programa 
tem consciência da importância desse material para um curso na modalidade a distância e 
preocupação com a qualidade da prestação de seus serviços. Para tanto, os professores 
elaboradores do material reconhecem a imprescindível necessidade de conhecer os 
candidatos inscritos no programa e de saber qual seu nível de satisfação em relação ao 
material produzido. Por isso, em anos anteriores, fizeram-se pesquisas relacionadas aos 
recursos didáticos, cujos resultados orientaram a elaboração de novos materiais instrucionais. 

Em decorrência da nova institucionalidade e em consonância com a expansão do 
Instituto, o PROITEC vem recebendo um número crescente de inscrições distribuídas ao longo 
da geografia do Estado, cuja expansão aponta para uma diferenciação de nosso público-alvo. 
Aliado a isso, a criação do Campus EAD sinaliza a possibilidade de diversificação de mídias 
disponibilizadas ao aluno-candidato. 

Nesse contexto de coleta de informações sobre a vida dos candidatos, situa-se o OVEP, 
objetivando realizar análise quantitativa e qualitativa sobre o perfil socioeconômico dos 
estudantes matriculados no PROITEC em 2011 e sobre as opiniões desses candidatos a 
respeito do material didático a eles disponibilizado. Ademais, tenciona identificar como esse 
material está sendo utilizado pelo candidato e sugerir melhorias no processo de gestão e 
desenvolvimento do programa com vistas a melhorar seus indicadores, bem como o 
desempenho dos alunos inscritos. 

Portanto, conhecer o perfil socioeconômico desses novos alunos que buscam ingressar 
na instituição bem como analisar seu nível de satisfação em relação ao material didático e à 
diversidade de mídias disponibilizadas é fator importante para a continuidade e renovação do 
Programa com a qualidade que sempre foi sua marca peculiar. 

Para consecução dos objetivos apresentados acima, tomaram-se como corpus da 
pesquisa os dados informados nas fichas de inscrição do processo seletivo, bem como um 
questionário aplicado por ocasião da primeira avaliação do PROITEC-2011, para 
complementação de informações. 

A partir das análises dos dados pelo OVEP, o PROITEC poderá ter melhores condições de 
(re)pensar suas atividades didáticas, por meio de mudanças e/ou adaptações no curso, seja no 
material didático elaborado ou na própria metodologia do Programa, para atender melhor a 
seu público-alvo. 
 
2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
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A significação do mundo natural e de seus discursos é uma preocupação, naturalmente, 
humana. Para Greimas (1976, p. 11), “o mundo só pode ser considerado humano na medida 
em que significa alguma coisa”.  Assim, propõe a significação como objeto de estudo em seu 
projeto científico. 

Resultante da correlação entre o plano de conteúdo semântico e sua manifestação no 
plano de expressão, a semiótica greimasiana (ou, atualmente, considerada como francesa) 
busca explicitar a geração e a significação dos discursos nas variadas áreas de atuação do 
homem. Onde houver geração de sentido, haverá possibilidade de constituição de objetos de 
análise para os modelos semióticos (PIETROFORTE, 2008). Assim, as respostas assinaladas dos 
candidatos foram tomadas como discursos, pois ali encontramos sentido, que deve ser 
captado. 

Sucintamente, podemos dizer que a semiótica pretende sistematizar a significação dos 
discursos em geral no percurso gerativo de sentido (GREIMAS e COURTÉS, 1983). Trata-se de 
um modelo constituído de três patamares: um nível fundamental, em que as categorias 
semânticas se apresentam numa oposição lógica do tipo S1 x S2; um nível intermediário que 
se define pelas relações juntivas entre sujeitos e objetos de valor; e um nível discursivo, 
superficial, em que os elementos formais das categorias profundas são “concretizados” em 
atores que agem num espaço e num tempo, formatando as figuras e os temas dos discursos 
da sociedade. 
 
3 METODOLOGIA 

 
Nosso percurso metodológico consistiu na preparação de um questionário com 

questões de múltipla escolha, abordando aspectos da vida socioeconômica e as opiniões dos 
candidatos do ProITEC-2011 sobre o material didático produzido pela equipe do referido 
programa do IFRN. Esse questionário foi aplicado a todos os candidatos que participaram da 
primeira avaliação do programa. 

Em relação às questões “socioeconômicas”, limitamo-nos a identificar a renda familiar 
do candidato, suas condições de moradia e sua capacidade de conexão à internet. No quesito 
sobre moradia, importava saber se os candidatos moravam com os pais e se estes tinham 
automóvel particular, computador/note/netbook em casa e acesso à internet.  Dessa forma, 
pensamos que seria suficiente para identificarmos as condições materiais em que se 
encontram os candidatos do ProITEC-2011. 

A segunda parte do questionário visou a colher opiniões dos candidatos sobre os 
conteúdos de Português, Matemática e Cidadania. Foram abordadas questões sobre a 
qualidade do material produzido, sobre os conteúdos das disciplinas, os exercícios para 
aferição da aprendizagem e a interligação de conteúdos das disciplinas.   

Todo um esforço justificável em razão do desejo para favorecer a melhor preparação 
dos candidatos para o exame e para prestar um serviço de excelência à sociedade, eis um 
esforço que deve ser perseguido contínua e insistemente.   
 
4 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CANDIDATOS 

Considerando-se o corpus de análise que motivou este trabalho, podemos identificar os 
candidatos inscritos no ProITEC-2011 de acordo com seu perfil socioeconômico (IBGE-2009) 
como sujeitos semióticos em busca de seus objetos de valor. No patamar mais profundo, 
identificamos apenas uma oposição binária entre “riqueza” e “pobreza” e suas nuances 
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intermediárias (FONTANILLE, 2007), que se apresentam entre a “riqueza” e a “pobreza” e 
caracterizam as diversas classes sociais. 

O gráfico 1 demonstra os percentuais das rendas familiares, do total de 6776 alunos que 
responderam ao questionário. Desse total 44% responderam que suas famílias recebem entre 
R$ 500,00 e 1.000,00 reais, 34% dos candidatos apresentaram renda familiar menor do que R$ 
500,00. Apenas 16% possuem renda entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 e 4% responderam ter 
renda familiar acima de R$ 2.000,00. Tais resultados apontam que os candidatos estão 
incluídos nas classes sociais mais baixas da sociedade. 
 

 

Figura 1 – Gráfico sobre o total de rendas familiares 

O gráfico 2 demonstra o tipo de ajuda que as famílias recebem do governo. Os 
resultados mostram que 22% recebem ajuda do governo federal, 17% recebem ajuda do 
governo municipal e 12% do governo estadual. O número de 49% dos alunos não recebe ou 
não souberam responder. Os dados confirmam que a maioria das famílias que possuíram 
candidatos ao ProITEC-2011 recebe algum tipo de ajuda do governo, se somados os 
percentuais, elas representam 51% do número de candidatos. Conforme mencionado 
anteriormente, a maiorias das famílias estão entre as classes sociais mais humildes. 
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Figura 2 – Gráfico sobre o tipo de ajuda que as famílias recebem do governo 

A pesquisa realizada mostra ainda que 51% dos alunos candidatos têm algum tipo de 
computador em casa, contra 49% que não possuem. Isso demonstra que a maioria das 
famílias participantes do processo, mesmo não possuindo uma renda de nível mais elevado, 
tem se esforçado para adquirir tais equipamentos. 

Os candidatos que possuem internet em casa equivalem a 39%, contra 58% dos alunos 
não possuem em casa acesso à internet. Quanto ao local de acesso, a pesquisa mostra que 
apenas 35% acessam internet de casa, e 65% que acessam de outros locais de acesso. 

Fazendo um comparativo com o percentual das rendas familiares, com o número de 
candidatos que possuem computador em casa e com o percentual do número de acesso à 
internet em casa, os números revelam que a maiorias das famílias são de baixa renda, porém 
a maioria possui computador em casa, mais a grande maioria não possui internet em casa. 
Isso, entretanto, não os impede de acessarem a internet, pois apenas 11% dos candidatos 
alegam não possuir nenhum tipo de acesso, os demais, independente dos locais de acesso, 
responderam que acessavam frequentemente. 

Assim, a relação lógico-semântica no nível fundamental dos discursos revela uma 
oposição entre a “riqueza” (ter muita ou ter mais condições materiais) e a “pobreza” (ter 
menos ou não ter condições materiais). Há dois percursos semânticos: um que vai da 
“riqueza” (não “riqueza”) à “pobreza” e outro inverso, que vai da “pobreza” (não “pobreza”) à 
riqueza. Notadamente, os candidatos do ProITEC-2011 encontram-se no segundo percurso, e 
muitos vão tomar o IFRN como instrumento para sua ascensão social, para realizar o percurso 
entre o não ter nada ou quase nada para o ter mais ou o suficiente. 

No patamar intermediário dos discursos, essa relação opositiva vai assumir a relação 
juntiva entre um sujeito (representado pelos candidatos do ProITEC-2011) e seu objeto de 
valor (que é, em última instância, sua realização profissional, mas, no caso específico do 
ProITEC, um dos objetos intermediários é a aprovação no exame do Programa).  Ou seja, a 
“riqueza” (ou o ter alguma coisa ou ter mais condições materiais) vai assumir a forma de um 
objeto de valor eufórico (desejado, positivo); ao passo que a “pobreza” vai ser o antiobjeto 
(disfórico, rejeitado).  

No patamar superficial dos discursos, vimos que os atores candidatos do ProITEC-2011, 
pessoas de ambos os gêneros, com número de inscrição específico, num tempo presente, 
residentes em diversos municípios do Rio Grande do Norte, apresentam-se, majoritariamente, 
incluídas nas classes de rendimentos mais baixas, conforme nomenclatura do IBGE-2009, não 
tendo as condições materiais para preparação mais adequada, suficiente para concorrer em 
condições de igualdade com a minoria que, nos exames do ProITEC, alçam as médias aos 
patamares acima dos “sessenta pontos”.  
 
5 OS CONTEÚDOS JULGADOS 

Na parte relativa às questões sobre as disciplinas, visamos a colher informações sobre a 
recepção dos conteúdos de Português, Matemática e Cidadania. Se tais conteúdos e seus 
exercícios eram pertinentes, esclarecedores ou óbvios, suficientes, variados... Se os 
candidatos estudaram pelo material do PROITEC-2011 ou se complementaram sua preparação 
com outras atividades e com outros materiais. 

Todo esse questionamento objetivou captar o nível de satisfação dos candidatos, para 
nortear as ações da equipe do PROITEC nos anos vindouros. A partir das respostas dos 
candidatos, vislumbra-se a possibilidade de revisar o material e/ou ampliar a oferta de outros 
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materiais didáticos, a fim de aperfeiçoar nossa prestação à sociedade, especialmente, aos 
candidatos do referido Programa. 
 
5.1 CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS 

Dos totais de 6.776 alunos que responderam ao questionário 49% consideraram 
excelentes, 45% o consideraram bons, contra 5% que consideraram os materiais regulares e 
1% acharam insuficientes. Isso mostra que, em geral, os conteúdos foram suficientes, 
mostrando que a maioria dos estudantes está satisfeita com o material produzido. O gráfico 3 
mostra a porcentagem das opiniões em relação ao total de questionários respondidos. 

 
 

Figura 3 - Gráfico sobre o conteúdo dos livros do ProITEC - PORTUGUÊS 

Um fato a ser observado, é o porquê que os percentuais dos alunos que responderam 
excelentes e bons mostram-se muito próximos. Analisando os dados colhidos, notamos que o 
número de alunos que acharam a linguagem do livro complicada corresponde a 51%, e 3% 
afirmam ser muito difícil, enquanto os que responderam “adequadas” equivalem a 45%.  

Em EaD, um dos fatores importantíssimos para a aprendizagem é a forma como a 
linguagem é usada, conforme sua adequada flexibilização à situação comunicativa. Quanto 
mais próxima ao nível cultural da região e da realidade do aluno maior a potencialização da 
aprendizagem, considerando que eles precisam aprender por conta própria. Portanto, de 
acordo com os dados mencionados acima, significa que alguns ajustes na linguagem do livro 
precisam ser feitos para aproximar a realidade linguística à dos alunos. 

O percentual geral do uso de todos os livros mostram que 95% dos alunos estudaram 
pelos livros do ProITEC. Assim as avaliações dos conteúdos de Língua Portuguesa mostraram-
se positivas, pois o material da disciplina constituiu-se em uma importante fonte de 
aprendizagem para os candidatos do ProITEC-2011.        
 
5.2 CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  

O gráfico 4 representa o percentual das opiniões dos candidatos sobre os conteúdos de 
matemática. Os totais de 6.776 alunos que responderam ao questionário mostram que 48% 
consideram excelentes, 40% o consideram bons, contra 10% que o consideram conteúdos 
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regulares. Assim como os conteúdos de língua portuguesa, os conteúdos foram suficientes, e 
os candidatos mostraram-se satisfeitos com o material produzido pela equipe do ProITEC-
2011. 

 

Figura 4 - Gráfico sobre o conteúdo dos livros do ProITEC - MATEMÁTICA 

Semelhantemente ao conteúdo de Português, aqui também foi constatado que há uma 
aproximação de percentual dos alunos que responderam excelentes e bons. Conforme análise 
anteriormente realizada, as respostas em relação aos conteúdos de Matemática mostram que 
também são necessários ajustes na linguagem do livro de Matemática, para aproximar a 
“realidade matemática” à dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa. 

O percentual geral do uso de todos os livros mostra que 95% dos alunos estudaram 
pelos livros do ProITEC-2011. Assim as avaliações dos conteúdos de Matemática mostraram-
se positivas, pois esse material constituiu-se em importante fonte de aprendizagem para os 
candidatos do ProITEC-2011.  

 
5.3 CONTEÚDOS DE CIDADANIA  

O gráfico 5 demonstra os percentuais das opiniões dos alunos que responderam ao 
questionário sobre conteúdos de Cidadania do ProITEC-2011. Do total de 6.776 alunos 
questionados, 66% consideraram os conteúdos excelentes, 28% os consideraram bons, e 
apenas 4% consideraram regulares. Conforme a disposição dos percentuais, os conteúdos de 
Cidadania mostraram-se um sucesso. Assim, considerados suficientes, mostrando que os 
alunos, em sua grande maioria, ficaram muito satisfeitos com o material produzido pela 
equipe do Programa.  
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Figura 5 - Gráfico sobre o conteúdo dos livros do ProITEC - CIDADANIA 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Feitas as análises sobre o perfil socioeconômico dos candidatos do ProITEC-2011 e suas 

opiniões a respeito do material didático do referido Programa, concluímos que a maioria 
dessas pessoas que buscam ingressar no IFRN encontra-se desprovida das condições materiais 
adequadas para concorrer, em pé de igualdade, a uma vaga nessa instituição de ensino. 
Quase todos os candidatos são de famílias cujos rendimentos não ultrapassam dois salários 
mínimos, o que os situam nas camadas sociais mais baixas de nossa sociedade.  

Se esse fato deve ser constrangedor para um país que já é a sexta economia mundial, 
podemos, num arroubo de otimismo, identificar que o IFRN, por meio do ProITEC, cumpre 
importante papel social, quando atende, principalmente, alunos das camadas sociais mais 
desprovidas de condições materiais. Nesse sentido, tais candidatos encontram-se na 
iminência de pertencerem a uma instituição de ensino pública e de boa qualidade.   

Quanto a suas opiniões sobre o material do ProITEC-2011, julgaram positivamente o 
material de referência: os conteúdos de Português, de Matemática e de Cidadania. Mas os 
conteúdos de Português e de Matemática devem ser reformulados quanto à sua linguagem, 
para melhor favorecer a compreensão dos candidatos.  

Sendo assim, a distribuição do material impresso e as teleaulas devem continuar sendo 
importante aliado dos candidatos às vagas do ProITEC nos próximos anos, visto que as 
condições materiais das famílias e de acesso à internet não devem ser alteradas tão 
rapidamente.  
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8. APÊNDICE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E CIDADANIA 
PESQUISA OVEP - PROITEC – 2011 

Solicitamos que você responda ao questionário a seguir, para conhecermos o seu perfil 
socioeconômico, bem como sua opinião sobre o material didático do PROITEC – 2011. 

Sua opinião nos ajudará a melhorar. 
Sua família recebe ajuda em 
dinheiro  do governo 1. A) Federal   B) Estadual C) Municipal 

O total da renda de sua família é 
de 

2.  A) menos de R$ 500,00                 B) entre R$ 500,00 e R$ 
1.000,00 
C) entre de 1.000,00 e R$ 2.000,00      D) mais de R$ 2.000,00. 

A escola onde você estuda é 3. A) municipal                 B) estadual 
Você tem em casa                       4. A) computador            B) notebook                   C) Netbook 
Você tem aceso à internet em 
casa? 5. A) Sim  B) Não   

Com que frequência você acessa a 
Internet? 

6. A) Não acesso                                  B) Acesso uma vez por 
semana     

      C) Acesso todos os dias                  D) Acesso uma vez ao mês 

De onde você acessa a internet? 
7.    A) sua casa      B) casa de parentes   C) Casa de amigos     

                   
          D) escola         E) lan house 

Você tem estudado para o 
PROITEC-2011 … 

8. Em cursinho particular                         A) sim  B) não               
            

 
9. Em cursinho público                             A) sim  B) não               

            

 
10. Com algum familiar                              A) sim  B) não               

            

 
11. Com colegas da escola                         A) sim  B) não               

            

 
12. Sozinho                                                   A) sim  B) não               

            

 
13. Em aulões                                               A) sim  B) não               

            
 Você tem estudado para a prova 
do PROITEC-2011 com 

14. os livros do PROITEC                               A) sim  B) não             
              

 
15. outros livros                                           A) sim  B) não               

            
A linguagem do livro Proteu... 16.    A)  está adequada  B) é muito difícil C) às vezes é 
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complicada                                                             

As ilustrações do livro Proteu 17.  A)  ficaram excelentes  B) ficaram satisfatórias 
        C) estão abaixo do esperado D) excederam em quantidade 

O conteúdo dos livros do PROITEC 
-PORTUGUÊS está 

18.    A) excelente      B) bom           C) regular                D) 
insuficiente 

As explicações dos conteúdos 
dePORTUGUÊS são 

19.     A) excelentes     B) boas           C) regulares           D) 
insuficientes 

Os exercícios de PORTUGUÊS são 20.    A) excelentes      B) bons          C) insuficientes      D) 
pouco variados          E) superficiais 

O conteúdo dos livros do PROITEC 
-MATEMÁTICA está 

21.    A) excelente      B) bom           C) regular                D) 
insuficiente 

As explicações dos conteúdos 
de MATEMÁTICA são 

22.    A) excelentes     B) boas           C) regulares           D) 
insuficientes 

Os exercícios 
de  MATEMÁTICA são 

23. A) excelentes          B) bons        C) insuficientes      D) 
pouco variados         E) superficiais 

O conteúdo dos livros do PROITEC 
-CIDADANIA está 

24.    A) excelente      B) bom           C) regular                D) 
insuficiente 

As explicações dos conteúdos 
de CIDADANIA são 

25.     A) excelentes    B) boas         C) regulares             D) 
insuficientes 

Os exercícios de CIDADANIA são 26.  A) excelentes      B) bons          C) insuficientes       D) 
pouco variados    E) superficiais 

A integração entre os conteúdos 
de Português, Matemática e 
Cidadania é 

27.   A) positiva         B) negativa        C) indiferente 
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RESUMO  
Este trabalho tematiza a música popular do Brasil no 
contexto da ditadura militar e tem como objeto de 
estudo canções de protesto de Caetano Veloso, que 
denunciam problemas relacionados à repressão da 
ditadura. Nosso objetivo é analisar canções desse artista 
como manifestações artísticas e instrumento de 
protesto no contexto histórico-literário da ditadura 
militar brasileira. Para a realização da análise, foram 
selecionadas duas canções: “É proibido proibir” e 
“Divino maravilhoso”. Os critérios adotados para escolha 
dessas canções foram: terem sido compostas no período 
da ditadura militar brasileira, que durou de 1964 a 1985, 
e abordarem aspectos relacionados à repressão nesse 
período. O trabalho é fundamentado em estudos de 

Costa, N. (2002), acerca do gênero canção; em Candido 
(2010) e Facina (2005), sobre a relação entre literatura e 
sociedade; em Fausto (2001), acerca do contexto da 
ditadura militar; e em Veloso (2007) e Wisnik (2005), 
que tratam da vida e da obra de Caetano Veloso. As 
análises das canções evidenciam que Caetano Veloso 
expressou por meio de suas composições todo o clima 
de repressão, violência, censura, rebeldia, insatisfação e 
medo vivenciado pela população que estava submissa ao 
governo e pelos opositores do regime que eram 
perseguidos, capturados e punidos. Portanto, as canções 
atuam como poderosos instrumentos de denúncia 
contra o Regime e seus abusos. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE:canção, Caetano Veloso, engajamento social. 

 

CAETANO VELOSO’S SONGS IN THE STRUGGLE AGAINST THE MILITARY DICTATORSHIP: 
ANALYSIS OF “É PROIBIDO PROIBIR” AND “DIVINO MARAVILHOSO” 

ABSTRACT  
This paper thematizes the popular music from Brazil in the context of Military dictatorship and has as object of study 
songs of protest from Caetano Veloso that denunciate problems related to the repression during dictatorship. Our 
purpose is to analyze songs from this artist as an artistic manifestations and an instrument of protest in the social and 
historical context of the Military dictatorship. To the development of the analysis, we selected two songs: “É proibido 
proibir” and  “Divino maravilhoso”. The criteria which we adopted to the choice of these songs were: they must have 
been composed during the period of Brazilian Military dictatorship, from 1964 until 1985, and they must broach 
aspects related to the repression in that period. The study is based on Costa (2002) about the genre song; on Candido 
(2010) and Facina (2005), about the relationship between art and society; on Fausto (2001), about the context of 
Military dictatorship; and on Veloso (2007) and Wisnik (2005), that deal with the life and work from Caetano Veloso. 
The analysis of the songs shows that Caetano Veloso expressed through his compositions the overall climate of 
repression, violence, censorship, rebelliousness, dissatisfaction and fear experienced by the population, that was 
subdued to the govern, and by the opponents of the regime that were persecuted, captured and punished. 
Therefore, the songs acted as powerful instruments of complaint against the regime and its abuses. 

 KEY-WORDS: song, Caetano Veloso, social engagement. 
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AS CANÇÕES DE CAETANO VELOSO NA LUTA CONTRA A DITADURA MILITAR: ANÁLISE DE 
“É PROIBIDO PROIBIR” E “DIVINO MARAVILHOSO” 

 
 
1.INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem por tema a investigação de críticas sociais veiculadas em canções 
de Caetano Veloso no período da ditadura militar. No ano de 1964, os militares chegam ao 
poder máximo do país e instauraram um regime ditatorial. Nesse período, a música popular 
serviu de porta-voz da população, meio pelo qual eram denunciados aspectos da realidade 
nacional. Essa pratica não foi bem vista pelos militares que tomaram como providência a 
censura de canções consideradas inadequadas e da oposição, o que não impediu que muitos 
artistas continuassem a usar suas canções como instrumentos de protesto, como foi o caso 
de Caetano Veloso. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar canções de Caetano 
Veloso como manifestações artísticas e instrumentos de protesto durante o período da 
ditadura militar. Para tanto, selecionamos duas canções do artista: “É proibido proibir” e 
“Divino maravilhoso”. Quanto ao gênero canção, Costa (2002, p.108) afirma tratar-se de um 
gênero “[…] híbrido e apresenta caráter intersemiótico, pois ele surge da combinação entre 
dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia). […] A canção apresenta 
aspectos tanto da oralidade como da escrita, porém, em graus diferentes”. 

Como referencial teórico do trabalho, recorremos a Fausto (2001), que mostra a 
época em que os militares chegam ao poder trazendo repressão e revolta para a 
populaçãodevido a má administração do governo; a Veloso (2007) e Wisnik (2005), que 
falam sobre a vida do artista brasileiro Caetano Veloso, compositor de canções inovadoras, 
ideológicas  e marcadas pela releitura e intelectualidade, muitas delas de caráter 
denunciativo contra o regime militar; a Facina (2004) e principalmente a Candido (2010), 
segundo o qual a sociedade influencia na forma da literatura, assim como a literatura 
exprime a sociedade por meio da relação entre artista, público e obra. Sobre a relação entre 
literatura e sociedade esclarecemos desde já que, embora essas categorias tenham sido 
pensadas para a literatura, adaptamo-las nesse trabalho para o estudo de uma outra 
manifestação artística: a canção. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: primeiramente, temos uma 
fundamentação teórica que aborda o contexto histórico referente à ditadura militar 
brasileira, a vida e a obra de Caetano Veloso e a relação entre literatura e sociedade; em 
seguida, apresentamos a metodologia utilizada para realização das analises das canções; 
logo após encontra-se a analise dos dados, que contêm as letras das canções e suas 
respectivas interpretações; por último, porém não menos importante, a conclusão, na qual 
fazemos uma comparação entre as duas canções estudadas.  

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Ditadura: repressão, clamor por direitos à liberdade e arte engajada 
 

A ditadura militar resultou de a cúpula das forças armadas ter assumido de forma 
direta o poder e muitas funções do governo. Esse período teve duração de 1964 a 1985 e foi 
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caracterizado pela repressão que o governo impôs a todos aqueles que demonstrassem 
oposição aos ideais da ditadura. O regime eliminou as liberdades individuais e criou um 
código de processos penais que permitiu que o exército e a polícia militar pudessem 
encarcerar pessoas consideradas suspeitas de cometerem crimes contra o Estado. 

O governo criou atos institucionais, desencadeou perseguições aos adversários do 
regime, cassou mandatos de alguns políticos, prendeu e torturou os opositores. Invadiu e 
incendiou a sede da UNE no Rio de Janeiro que passou a atuar na clandestinidade. A sede de 
Brasília também foi considerada subversiva pelos militares e sofreu também uma invasão. 
Nas cidades, houve intervenção em muitos sindicatos e federações de trabalhadores e a 
prisão de dirigentes sindicais. 

Os estudantes, alguns setores representativos da Igreja e da classe média do Rio de 
Janeiro mobilizaram-se, promovendo o que seria o maior protesto dessas forças que se 
empenharam na luta de democratização: a chamada passeata dos 100 mil, realizada em 25 
de junho de 1968. Ao mesmo tempo ocorreram duas greves operárias agressivas – as de 
Contagem, perto de Belo Horizonte, e de Osasco, na grande São Paulo. Sem obter resultados 
satisfatórios com essas revoltas, surgiram os grupos de luta armada. Eles colocaram uma 
bomba no consulado americano em São Paulo; surgiram também as “expropriações”, ou 
seja, assaltos para reunir fundo; e a Aliança de Libertação Nacional (ALN) realizou um assalto 
espetacular a um trem pagador da Santos-Jundiaí. 

Revoltados com tanto caos alguns artistas mudaram seus estilos musicais e 
aderiram para a arte engajada que consiste em utilizar obras como meio de se combater a 
injustiça, Caetano Veloso é um exemplo de artista engajado, pois ele denunciou e criticou de 
forma direta e/ou indireta os problemas sociais e até o próprio regime militar em suas obras 
e idéias. Ele passou a cantar musicas poéticas engajadas e comprometidas com a realidade 
social do país. Essas músicas tinham como obrigação, serem ouvidas pelas grandes massas 
da população, invadir a juventude universitária engajada e ao mesmo tempo respeitar a 
tradição musical popular para assim relacionar o artista engajado com a sociedade que era o 
alvo preferencial das mensagens e denúncias feitas pelas poesias das canções. 

A fase que vai de 1964 á 1967 foi o auge das canções engajadas no mercado e o 
período em que os artistas procuraram novos referenciais para suas expressões. As canções 
engajadas foram ganhando espaço nas comunidades e nas sociedades e cresceu de tal forma 
que por volta do ano de 1969, o governo do regime ao sentiu-se ameaçado e reagiu com a 
criação de atos institucionais em destaque o AI-5, que abriu um novo ciclo de cassação de 
mandatos, perda de direitos políticos e expurgos no funcionalismo, abrangendo muitos 
professores universitários. Estabeleceu na prática a censura aos meios de comunicação e a 
tortura passou a fazer parte integrante dos métodos de governo. Através do AI-13 (décimo 
terceiro ato institucional), a junta criou a pena de banimento do território nacional, aplicável 
a todo brasileiro que se tornar-se inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional. 
Estabeleceu-se também pelo AI-14 (décimo quarto ato institucional) a pena de morte para 
os casos de “guerra externa, psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva”. A pena 
de morte nunca foi aplicada formalmente, preferindo-se a ela as execuções sumárias ou no 
corredor das torturas, apresentadas como resultantes de choques entre subversivos e as 
forças da ordem ou como desaparecimentos misteriosos. Muitos artistas foram banidos e 
punidos por expressarem suas opiniões e criticas em suas obras, como por exemplo, o 
próprio Caetano, que foi preso, levado para o quartel do exercito do Marechal Deodoro no 
Rio de janeiro onde foi acusado de desrespeitar o hino nacional e a bandeira, ficou dois 
meses na cadeia, depois mais quatro meses confinados em salvador, e por fim foi exilado 
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para Londres. Porém isso não foi motivo o suficiente para os artistas engajados desistirem 
de lutar por mudanças. 

Devido a repressão de expressão e de liberdade de pensamento, alguns artistas 
mudaram suas formas de produção, criando textos mais complexos, com criticas ocultas, 
palavras com sentido ambíguo e outros recursos poéticos, essas mudanças tornaram o 
governo paranóico, fazendo com que eles ficassem com a impressão que tudo era uma 
critica ou uma desobediência as leis, e por esse motivo eles passaram a perseguir estudantes 
e artistas e a vigiar os espaços públicos. 

Durante décadas o país viveu um regime militar, que marcou a nação, seu povo e 
suas instituições. Foram anos de confronto entre forças políticas e sociais. Neste conflito 
ambos os lados, utilizaram todos os seus recursos: censura terrorismo, tortura e guerrilha.  
O País passava por uma crise econômica que se agravava a cada dia, gerando problemas 
econômicos e também sociais como o desemprego e inflação alta. 

A oposição pode agir mais com o surgimento de novos partidos e com o 
fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, tevê início o movimento das Diretas Já. O 
movimento era favorável à aprovação da Emenda Dante de Oliveira que garantiria eleições 
diretas para presidente naquele ano. 

Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela câmara dos deputados, 
mas no dia 15 de janeiro de 1985, o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo 
Maluf, como novo presidente da República ganhou as eleições daquele ano, Ele fazia parte 
da Aliança Democrática (o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal). 
Porém Tancredo Neves ficou muito doente antes de assumir a presidência do país e acabou 
falecendo. Assumindo seu cargo o vice-presidente José Sarney, ou seja, um líder da oposição 
chegou ao poder e com isso ocorreu o fim da ditadura no Brasil. 
 
2.2 Vida e obra de Caetano Veloso 
 

Nesse contexto de repressão e censura, muitos artistas destacaram-se por sua arte 
engajada e foram até perseguidos por isso. É o caso de Caetano Veloso, estudado neste 
trabalho. 

Caetano Emanuel Vianna Telles Veloso nasceu no dia 7 de agosto de 1942, na Bahia, 
filho de José Telles Veloso e Claudionor Vianna Telles Veloso. É um grande artista brasileiro, 
compositor de canções inovadoras, com muita carga ideológica e marcadas pela inovação e 
intelectualidade. 

Iniciou sua carreira profissional no ano de 1965 com o compacto "Cavaleiro e 
Samba em Paz", enquanto acompanhava a irmã mais nova (Maria Bethânia) em suas 
apresentações nacionais do espetáculo "Opinião", no Rio de Janeiro. A partir daí passou a ter 
um contato íntimo com algumas grandes personalidades do mundo artístico daquela época, 
como por exemplo, Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé. Ainda na década de 1960, Caetano 
participou dos festivais de música popular da rede Record e compôs trilhas de filmes.  

No ano de 1968, Caetano liderou o tropicalismo, um movimento inovador 
influenciado pela cultura pop. Também conhecido como Tropicália, esse movimento 
sincretizou a mistura de estilos musicais, como por exemplo, rock, bossa nova, samba, 
bolero e outros (Cf. WISNIK, 2005). As letras das músicas possuiam um tom poético, com 
críticas sociais e com temas do dia a dia, porém com uma forma inovadora. Além de renovar 
o estilo musical, o tropicalismo renovou os modos de se apresentar e criar música no Brasil. 
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O regime militar eliminou liberdades individuais e criou um código de processos 
penais que facilitou para o exército e a polícia militar a repressão de parte da população 
considerada da oposição. Entre essas pessoas estava Caetano Veloso que enfrentou o 
governo, lutou pelo fim da repressão e utilizou suas canções como veículo de indagações da 
população reprimida.Com seu caráter revolucionário e personalidade crítica, Caetano Veloso 
enfrentou os princípios do regime militar compondo várias músicas de protesto, entre elas 
uma considerada o hino do tropicalismo, “é proibido proibir”, que foi desclassificada e 
vaiada durante o terceiro festival internacional da canção.  

Ao demonstrar sua oposição política com suas composições, Caetano passou a ser 
inimigo dos militares que o confundiam com um militante de esquerda. A medida tomada 
para punir tamanho desrespeito pelos militares foi prendê-lo e exilá-lo do país. Em 1969, 
Caetano retornou renovado para o Brasil e, com mudanças de estilos musicais, continuou 
compondo canções de protesto, porém com um diferencial: as críticas encontravam-se mais 
“escondidas” nas canções, de forma indireta. Dessas canções, a análise de duas (“É proibido 
proibir” e “Divino maravilhoso”) se encontra nas páginas a seguir desse trabalho. 

 
2.3 Relação entre literatura e sociedade 
 

Nos dias atuais dizer que a literatura reflete a sociedade é algo considerado óbvio, 
mas houve um tempo em que essa ideologia foi considerada inovadora. 

Desde o século XIX, um debate marcou o campo artístico: de um lado ficaram os 
que defendem a “arte pela arte” e do outro, os que defendem a idéia de que a arte e a 
literatura devem ser atividades politicamente engajadas. Os que defendem a “arte pela arte” 
acreditam que a principal tarefa dos artistas e intelectuais é produzir obras que não 
envolvam assuntos públicos e configurem-se no âmbito de sua competência específica: a 
arte. Já os que defendem o engajamento acreditam que artistas e intelectuais têm a 
responsabilidade de assumir compromissos em relação à coletividade; ou seja, para o 
escritor engajado, a obra literária não é uma “finalidade sem fim”, mas sim um meio de se 
combater a injustiça, denunciando e criticando problemas sociais em suas obras. 

De acordo com Facina, (2010, p.10) “toda criação literária é um produto histórico, 
produzido numa sociedade específica, por um indivíduo inserido nela através de múltiplos 
pertencimentos”, ou seja, a obra sofre influências do meio onde é produzida, pois quem a 
produz está situado nesse meio e também é manipulado por ele. Portanto, por mais que o 
artista se recuse a utilizar suas obras como meio de expressão da sociedade, ele sempre 
acaba o fazendo, pois ele é influenciado e suas obras também. 

De acordo com Facina (2010, p.43-44), existem duas maneiras de se trabalhar a 
relação entre literatura e sociedade, mas nesse trabalho será necessária apenas uma forma, 
sendo ela: 
 

[...] fazer da própria criação literária o objeto de investigação como, 
por exemplo, o estudo de movimentos literários, a análise de 
instituições de literatos (como as academias de letras), a histórias de 
obras específicas (sua produção e/ou recepção), a investigação de 
redes de escritores, o estudo da trajetória de um determinado autor 
e suas obras, de temas específicos em um ou mais autores. 
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Há muito tempo a arte foi considerada um sistema simbólico de comunicação. Mas 
para ser considerada um meio de comunicação ela precisa conter necessariamente os três 
elementos fundamentais da comunicação artista. São eles: um comunicante que é quem 
transmite a mensagem que nesse caso é o artista; um comunicado, ou seja, a mensagem que 
vai ser passada que nesse caso é a obra e um comunicando que é quem vai receber a 
mensagem e nesse caso é o público a que se dirige. 

Antes, como era o gosto dos patronos que prevalecia e que servia de base para a 
criação das obras, o artista não tinha autonomia e produzia apenas arte com forte caráter 
social, pois o mesmo era influenciado pela sociedade, ou seja, ele produzia com parâmetros 
nos padrões de gosto do público, perdendo dessa forma sua individualidade. Com o tempo o 
artista passou a ditar gosto e tendências, ganhando originalidade e expressão de sua 
individualidade (sentimentos, experiências e novas formas artísticas). 

Segundo Candido (2010, p. 40) “[...] os valores e ideologias contribuem para o 
conteúdo, enquanto as modalidades de comunicação influenciam mais na forma”. Ele está 
se referindo a obra mostrando que o seu conteúdo depende de condições e valores sociais, 
e a maneira da mesma ser apresentada depende da modalidade de comunicação que será 
utilizada para exibir a criação, por exemplo, no momento em que a escrita é lançada como 
meio de comunicação, a poesia deixa de depender inteiramente da audição e passa a ser 
transmitida através da leitura de um leitor atento e reflexivo, capaz de agarra no silêncio o 
sentido do canto mudo do poema. 

A finalidade da produção da obra é transmitir uma mensagem para um público, e 
esse púbico a maioria das vezes, é a base para determinar a forma pela qual essa mensagem 
será transmitida. O público serve como inspiração para os princípios que serão expostos na 
mensagem, que objetiva a exposição de um ideal, que será julgado pelo mesmo. 

 
3. METODOLOGIA 
 

Para a realização da presente análise, escolhemos duas canções de protesto do 
compositor e cantor Caetano Veloso: “Divino maravilhoso” e “É proibido proibir”. Para a 
seleção dessas canções, seguimos critérios como: terem sido compostas no período da 
ditadura militar, estarem relacionadas à repressão da ditadura militar no Brasil e terem 
servido como ferramentas de protesto. 

Após a seleção das composições, buscamos identificar elementos que comprovem 
que elas são verdadeiras manifestações artísticas e instrumentos de protesto, valendo-nos 
das seguintes categorias de análise propostas por Candido (2010): a estrutura social, os 
valores e ideologias e as técnicas de comunicação.  

Na análise a seguir são seguidos alguns procedimentos: primeiramente as canções 
são expostas e em seguida apresentamos dados sobre as mesmas, como, por exemplo, os 
temas que abordam e a relação com os fatores socioculturais. 
 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Tendo realizado a seleção das composições de Caetano Veloso que veiculam 
temáticas de crítica e protesto contra a ditadura militar, iremos agora, na seguinte análise, 
estabelecer relações entre essas canções e o contexto histórico da época; expor na 
construção estética das mesmas as vozes de protesto, sejam elas mais explícitas ou 
implícitas; e apresentar dados que compreendem a visão revolucionária do artista na época. 
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É proibido proibir 
 
A mãe da virgem diz que não 
E o anúncio da televisão 
E estava escrito no portão 
E o maestro ergueu o dedo 
E além da porta há o porteiro, sim 
Eu digo não 
Eu digo não ao não 
Eu digo 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
 
Me dê um beijo, meu amor 
Eles estão nos esperando 
Os automóveis ardem em chamas 
Derrubar as prateleiras 
As estantes, as estátuas 
As vidraças, louças, livros, sim 
Eu digo sim 
Eu digo não ao não 
Eu digo 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir. 

Gravada em 1968 por Caetano com acompanhamento da banda Os Mutantes, “É 
proibido proibir” foi uma das composições mais polêmicas desse artista. A mesma foi recebida 
com vaias no Festival Internacional da Canção e, como Caetano não conseguiu fazer sua 
apresentação por completo, trocou o canto por esse discurso: "Essa é a juventude que diz que 
quer tomar o poder? Se vocês forem em política como são em estética, estamos fritos” 
(VELOSO, 1997, p. 211). 

“É proibido proibir” foi um marco de coragem, pois nessa composição Caetano foi 
coerente e direto com suas críticas em relação à forma de governar dos militares que estavam 
no poder. Nessa composição, o artista já citado utiliza bastante de ideologias exportadas de 
outros países e grupos revolucionários e de paradoxos, como por exemplo: “Eu digo sim /Eu 
digo não ao não / Eu digo / É proibido proibir”.  

A inspiração maior para essa canção foi a revolução francesa realizada por jovens 
com princípios de rebeldia nos protestos contra o conservadorismo e na luta pela liberdade. 
Eles pregavam o igualitarismo, o liberalismo e a sensualidade, ou seja, aderiram a um novo 
modo de vida. Os ideais dessa revolução espalharam-se pelo mundo e motivou os jovens no 
Brasil, inclusive Caetano que, baseado neles, compôs essa canção à qual deu como título o 
lema paradoxal da revolução: “É proibido proibir”. 
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No ano de 1968, Caetano liderou o movimento chamado de tropicalismo, que foi um 
movimento cultural que tinha objetivo comportamental. Esse movimento acabou renovando 
a música brasileira devido à mistura de manifestações culturais com inovações estéticas 
radicais das canções. Além de renova o estilo musical, o tropicalismo renovou os modos de se 
apresentar e criar música no Brasil. Na construção estética dessa composição, podemos 
perceber que pelos acordes era uma música de estilo juvenil, ou seja, um estilo inovador na 
época e parecido com o rock. Isso mostra que Caetano sofria influência da cultura de massa 
no cotidiano da sociedade da época e a letra da composição nos permite uma leitura ampla e 
interpretativa do que foi vivenciado e reivindicado pelos cidadãos considerados “da 
esquerda”. 

Enfim, nessa composição Caetano demonstra, através de um eu lírico de espírito 
revolucionário, como os jovens estavam reagindo em relação à ditadura do Brasil e a qualquer 
forma de repressão em todo o mundo. Esse eu lírico exclama a todo tempo que “É proibido 
proibir” e repete essa frase várias vezes, enfatizando sua ideia. Ele proclama uma revolta da 
qual todos devem participar para assim libertar o Brasil do regime e o mundo da opressão. 

A segunda canção, também igualmente crítica em relação à realidade brasileira, 
segue abaixo: 

Divino maravilhoso 
Atenção 
Ao dobrar uma esquina 
Uma alegria 
 
Atenção, menina 
Você vem 
Quantos anos você tem? 
 
Atenção 
Precisa ter olhos firmes 
Pra este sol, para esta escuridão 
 
Atenção 
Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso 
 
Atenção para o refrão 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
 
Atenção 
Para a estrofe e pra o refrão 
Pra o palavrão, para a palavra de ordem 
 
Atenção 
Para o samba exaltação 
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Atenção 
Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso 
 
Atenção para o refrão 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
 
Atenção 
Para as janelas no alto 
 
Atenção 
Ao pisar o asfalto mangue 
 
Atenção 
Para o sangue sobre o chão 
 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte. 
 

Composta no ano de 1968, "Divino, Maravilhoso", é mais uma das canções 
consideradas de protesto, pois a mesma também contém em seu conteúdo as críticas 
levantadas contra o governo dos militares. 

No decorrer da canção, o eu lírico sugere que o ouvinte esteja sempre atento a 
diversas coisas, como por exemplo: “Atenção/ ao dobrar uma esquina”; “Atenção/ Para o 
sangue sobre o chão”; “Atenção/ Para a estrofe e pra o refrão”. Ele deixa explícito que tudo é 
perigoso e que o ouvinte deve tomar cuidado com o que estava acontecendo. O refrão ainda 
sugere: “É preciso estar atento e forte/ Não temos tempo de temer a morte”, ou seja, não se 
deve apenas sofrer as consequências da má administração do governo; é necessário sim lutar 
por melhorias nem que isso custasse à vida. 

O eu lírico enfatiza através da repetição da palavra “atenção” sempre no início das 
estrofes, o cuidado que deve ser tomado, e, além disso, ele deixa clara a ideia de ter 
precauções, por isso ele indica que o ouvinte: “Precisa ter olhos firmes/Pra este sol, para esta 
escuridão”. Ou seja, a escuridão se refere ao que está sendo vivenciado como, por exemplo, a 
repressão, as torturas e a censura, e para reforçar essa ideia o eu lírico ordena: “Atenção/Para 
o sangue sobre o chão”. 

A canção também faz referências à revolução armada. Ela sugere, através de seus 
versos, um confronto que deve ser travado em busca de liberdade e de direitos; ir à luta sem 
medo de consequências, como, por exemplo, quando o eu lírico diz: “É preciso estar atento e 
forte / não temos tempo de temer a morte” e “Atenção/ ... para a palavra de ordem”. 

Essa canção foi apresentada na quarta edição do Festival da Música Popular 
Brasileira, da TV Record. A composição foi cantada por Gal Costa que, atendendo ao pedido 
do próprio Caetano Veloso, fez a apresentação no festival. No dia 13 de novembro de 1968, 
Gal subiu ao palco e cantou a música de maneira agressiva, potencializada e com agudos, 
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inovando o seu estilo, pois a mesma, em apresentações anteriores, cantava quietinha num 
banquinho. O visual de Gal estava diferente: cabelo black-power, colares de espelhos no seu 
figurino. A plateia ficou divida durante a interpretação, uns apenas vaiavam, outros aplaudiam 
a cantora. 

A experiência da inovação modificou Gal, que relatou em seu site pessoal: 

 

Quando Caetano me viu pisar o palco, cheia de penduricalhos e 
espelhinhos pendurados no meu pescoço, aquela cabeleira afro 
armada por Dedé, quase morreu de susto. Ele não sabia de nada. Não 
tinha escutado o arranjo do Gil, nada, nada. Cantei com toda a fúria e 
força que haviam em mim. Metade da plateia se levantou para vaiar. A 
outra metade aplaudiu ferozmente. Um homem na minha frente 
berrava insultos. Foi então que me veio ainda uma força maior que me 
atirou contra ele. Cantava diretamente para ele: É preciso estar atento 
e forte, não temos tempo de temer a morte! Cantava com tanta força 
e tanta violência que o homenzinho foi se aquietando, se encolhendo, 
e sumiu dentro de si mesmo. Foi a primeira vez que senti o que era 
dominar uma plateia. E uma plateia enfurecida. Naquele tempo de 
polarização política, a música era a única forma de expressão. 
Despertava paixões, verdadeiras guerras. Saí do Divino Maravilhoso 
fortalecida, crescida. Acho que naquela noite entrei no palco 
adolescente, menina, e saí mulher. Sofrida, arrebentada, mas vitoriosa. 
(COSTA, G., 2005, p. 1) 

A canção terminou na 3ª colocação no festival. Sem dúvidas essa composição de letra 
forte e estimulante, mostra um panorama da época da ditadura militar, principalmente o que 
era vivenciado por estudantes, operários, artistas e intelectuais. Caetano tenta, por meio 
dessa composição, sensibilizar e motivar as pessoas a lutarem por direitos, como por 
exemplo, o de se expressar e até mesmo o de viver. Essa música demonstra, portanto, o tom 
revolucionário do artista, revoltado com injustiças cometidas pelo governo da época.   

 

5. CONCLUSÃO 

Após realizarmos as análises das canções “É proibido proibir” e “Divino maravilhoso”, 
podemos afirmar que Caetano Veloso expõe sua revolta com o regime militar, porém 
demonstra também um cuidado que deve ser tomado a todo o momento; não podendo 
criticar o governo diretamente como fez em “É proibido proibir”, usou de figuras de 
linguagem e de outras técnicas linguísticas para disfarçar suas criticas e ironias dirigidas para o 
que estava sendo vivenciado pela sociedade brasileira. 

Podemos também perceber que Caetano Veloso importou muito das ideologias do 
mundo, como por exemplo, a revolução dos jovens franceses em 1968 que inspirou o mesmo 
na produção de “É proibido proibir”. Já em “Divino maravilhoso”, ele retrata mais a repressão 
e a censura que estava sendo vivenciada no Brasil em geral, enfatizando que tudo que se 
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fizesse era um risco, pois as perseguições e torturas eram constantes naquela época e eram as 
formas de reprimir os opositores. 

Podemos também notar que Caetano era um artista que mudava seus estilos 
musicais com o passar do tempo, como por exemplo, em “É proibido proibir’, onde o artista 
utiliza novos arranjos, notas de guitarras e de instrumentos não muito utilizados em suas 
canções anteriores”. Na construção estética das composições, isso mostra que essas músicas 
eram destinadas aos jovens. 

Portanto, percebemos que estudar manifestações artísticas, como por exemplo, as 
canções que foram analisadas, é importante, pois compreendê-las significa também entender 
melhor a nossa cultura e a  realidade em que vivemos, bem como o percurso histórico que a 
constituiu.  
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RESUMO 

Este trabalho resulta de uma pesquisa 
bibliográfica realizada durante o desenvolvimento do 
Projeto Integrador no segundo período do Curso de 
Licenciatura em Letras Espanhol do IFRN, na modalidade a 
distância e tem como objetivo apresentar reflexões sobre 
a formação do professor de língua espanhola. O referido 
trabalho visou estudar as dificuldades de formação de 
professores de língua estrangeira no Brasil. Ressaltamos a 
importância da educação continuada para professores, a 
partir do século XX, destacando o contexto atual, 
permeado pela mídia e a importância de que o professor 
se aproprie da sua educação, recursos tecnológicos, 
associando-os uma prática educacional inclusiva e 
democrática. Nos dias atuais, têem havido ênfase maior 
na formação profissional que associe a docência à 
pesquisa. A pesquisa a que nos referimos nesse estudo diz 
respeito à atualização constante do professor, o 
incitamento pelo conhecimento, o instigar pela 
curiosidade científica, a atualização do repertório de 

conhecimentos.     Essa capacitação contínua contribui 
para uma prática reflexiva, que envolve uma dialética 
ação-reflexão-ação no fazer educativo. Com o passar dos 
anos, algumas mudanças no ensino tem transformado o 
cenário educacional de forma positiva, a exemplo disso 
tem havido uma ampliação no campo das políticas 
educacionais no que se refere à formação de professores, 
porém, ainda temos um longo percurso a fim de se atingir 
objetivos maiores em termos de abrangência nacional. As 
mudanças até então ocorridas no âmbito da política 
educacional foram significativas no decorrer das últimas 
décadas do século XX e inícios do século XXI, as exigências 
do mundo contemporâneo são várias, exigindo cada vez 
mais uma formação geral e integral e individualmente do 
professor. Pensando nessas questões, discutimos a 
formação docente, contextualizando-a perante o cenário 
atual das políticas públicas voltadas para essas finalidades 
de formação. 

 
 
 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho, tecnologia, exigências de formação de professores, e política 
educacional. 

 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE IDIOMAS 
ESPAÑOL 

 
RESUMEN 
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Este trabajo resulta de una búsqueda 
bibliográfica se llevó a cabo durante el desarrollo del 
proyecto integrado en el segundo período de la 
Licenciatura en Literatura Española de la IFRN, en la 
distancia, y tiene como objetivo presentar las 
reflexiones sobre la formación del profesorado en 
español. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar las 
dificultades de la formación de profesores de lenguas 
extranjeras en Brasil. Hacemos hincapié en la 
importancia de la educación continua para los 
profesores, a partir del siglo XX, destacando el contexto 
actual, impregnada por los medios de comunicación y la 
importancia del profesor para tomar posesión de su 
educación, los recursos tecnológicos, su vinculación a 
una práctica educativa democrática e inclusiva. Hoy en 
día, están repletas sido mayor énfasis en la formación 
profesional que consiste en enseñar a la investigación. 
La investigación que se hace referencia a este estudio 
se refiere a la actualización constante de los maestros, 
la incitación por el conocimiento, por instigar la 

curiosidad científica, la actualización del repertorio de 
conocimientos. Esta formación contribuye a una 
continua práctica reflexiva, lo que implica una dialéctica 
de acción-reflexión-acción en la toma de la educación. 
Con los años, algunos cambios en la enseñanza se ha 
transformado el panorama educativo de una manera 
positiva, de tal manera que se ha producido una 
expansión en el campo de la política educativa en 
materia de formación del profesorado, pero aún 
tenemos un largo camino por para alcanzar metas más 
altas en términos de cobertura nacional. Los cambios 
que han ocurrido hasta ahora en el contexto de la 
política educativa han sido importantes en las últimas 
décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, las 
exigencias del mundo contemporáneo son numerosos, 
cada vez más exigente profesor de educación general y 
completo y de forma individual. Pensar sobre estos 
temas, hablamos de la formación del profesorado, la 
contextualización que en el contexto de las actuales 
políticas públicas para estos fines de capacitación.

 

 

 
 PALABRAS-CLAVE: Mercado de trabajo, La tecnología y las necesidades de formación del maestro, y la 
política educativo. 
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1.Introdução 

 

Este trabalho objetiva mostrar os resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre a necessidade de 
formação específica para o professor de língua estrangeira, ressaltando a importância de uma 
formação continuada, que exalte a pesquisa como pilar preponderante na formação. 

Como referencial metodológico, realizamos uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos, deste 
modo, consultamos a legislação educacional que trata da formação docente. 

Esta pesquisa, portanto, está estruturada da seguinte forma: inicialmente destacamos as 
exigências de formação de professores de língua estrangeira no país, no sentido de provocar uma 
discussão sobre os saberes inerentes a esse profissional. Abordamos, posteriormente, a 
importância do uso das tecnologias na formação docente, assim como, as peculiaridades quanto 
ao planejamento, à prática educativa no uso dessas tecnologias da informação. Nas considerações 
finais, retomamos a temática, contextualizando a prática docente do professor de língua 
estrangeira no contexto atual e as necessidades de uma formação continuada que contemple as 
relações indissociáveis entre teoria e a empiria. 

2. O professor de língua espanhola 

Para que o aluno de letras apresente melhor desempenho como educador não é fundamental que 
ele domine apenas a gramática. O domínio específico do conhecimento é essencial, mas aliado a 
isso, há necessidade que esse profissional esteja disponível para novos aprendizados, para uma 
leitura de mundo, para evoluir gradativamente na sua prática pedagógica e adquirir consciência da 
relevância da práxis, ou seja, da ação-reflexão-ação, num contínuo da sua prática educativa. Além 
disso, essa atualização do repertório de conhecimentos deve estar aliada às novas possibilidades 
de se abrir para a atualidade, para novas perspectivas de formação e ação, não limitando esse 
novo a métodos de ensino mecanizados, a repetição pela repetição, mas volte esse fazer para 
propósitos significativos de uma ação educativa. Nesse sentido, destacamos os dizeres de Paulo 
Freire, (1989, p. 68), quando enfatiza que: 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam 
sujeitos do processo em que crescem juntos [...]. 

 
 Percebemos então que ensinar não é uma tarefa que deva ser realizada individualmente pelo 
professor, mas depende de negociações que devem ser realizadas com os alunos, o diálogo, nesse 
sentido, passa a ser essencial nas relações de trocas de conhecimentos entre educador e 
educando. 

 Os alunos são os principais atores do processo de ensino-aprendizagem, portanto, seus 
interesses, suas necessidades, suas expectativas devem ser consideradas.  
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Com isso, não estamos enfatizando que o professor tem um papel secundário, ao contrário, ele é o 
mediador desse processo, ele é responsável pelas escolhas e negociações que devem ser 
realizadas em sala de aula. Assim a interação entre professor e alunos é uma exigência 
fundamental para um ensino e aprendizagem significativo, crítico e bastante construtivo, num 
processo de mão dupla e não única. 

Contudo, o educador deve adotar novos métodos de ensino evidenciando as melhorias que o 
avanço tecnológico nos traz para mais rapidez de informações, não podendo esquecer o 
conhecimento estabilizado, pois ambos devem mostrar-se e estabelecer-se em um conjunto, pois 
dependem do outro para um bom resultado. De acordo com as ideias apresentadas por Tardif, 
Apud Pereira, (2010, p.2) 

 
 
Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto 
mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, como acontece 
com as ciências e os saberes contemporâneos, mais longo e complexo se torna 
o processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma formalização e uma 
sistematização adequadas.  

 

A partir do que foi exposto, vemos que o saber está condicionado ao processo de aprendizagem e 
de formação do sujeito, o que significa dizer que o grau de complexidade de um saber depende do 
modo como o processo de aprendizagem foi realizado, ou seja, quanto mais complexo foi o 
processo de aprendizagem, mais complexo será também o saber. 

A formação acadêmica do professor de língua estrangeira deve ser pensada como meio de 
aperfeiçoar seus conhecimentos e ter acesso a novos meios de aprendizagem, o universitário. O 
professor, geralmente, ao realizar sua prática pedagógica explicita uma postura teórico-prática e 
isso está relacionado a todo o seu processo formativo durante sua vida acadêmica. Aliado a esse 
processo, os novos saberes construídos na sua técnica passam a provocar novas visões de mundo 
e de educação.  Dessa forma entendemos que essa formação inicial aliada a uma metodologia 
reflexiva possibilita ao professor a construção de novas ações, que somente passam a ser possíveis 
mediante o repensar contínuo do fazer pedagógico. Assim sendo, esse profissional precisa passar 
por processos contínuos formativos, que estão previstos na legislação atual, na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, LDB, n. 9.394/96, ressaltando no seu Art. 61 que: 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I.  A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço. 

II.  Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 

Ao abordar sobre os processos de formação a LDB n. 9.394/95, avança positivamente em relação à 
legislação anterior, ao considerar a formação em serviço, enfatizando a formação continuada. Isso 
significa que mesmo os professores que não atendam às exigências legais de formação, mas que 
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se encontram lecionando em instituições de ensino, podem passar por processos formativos, 
aproveitando suas experiências, suas práticas. 

A leitura da LDB nos leva a refletir sobre as palavras de Tardif (2010) ao considerar que: 

 

 Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 
provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 
reflexões reacionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 
coerentes de representação e de orientação da atividade educativa. (TARDIF, 
2002, p. 37 apud PEREIRA, 2010, p.2) 

 

Portanto, os saberes pedagógicos quando provenientes de reflexões sobre a prática educativa, 
contribuem para se pensar sobre um projeto educativo concreto, contextual com as necessidades 
da escola e particularmente do aluno. 

Sabemos que o professor apesar de não ter um destaque merecido na sociedade em termos de 
prioridade status e salário, historicamente exerce papel fundamental na formação das gerações. 
Sem adentrar muito nessas questões, exaltamos que uma política educacional considerável deve 
reconhecer a importância do papel do professor na sociedade, assim como, favorecer políticas 
públicas abrangentes de formação em território nacional. No que se refere especificamente ao 
professor de línguas, nessa realidade, devem ser ressaltados critérios mínimos de qualificação, há 
necessidade de rever essas exigências atuais. 

Nessa visão, podemos destacar que, segundo Tardif (2002), os saberes docentes são considerados 
uma realidade social materializada através da formação e, ao mesmo tempo, dos saberes dos 
indivíduos.  

A didática de ensino de língua estrangeira adotada pelos professores, na maioria das escolas nem 
sempre obtém o resultado esperado, impossibilitando o bom rendimento dos alunos, pois parte 
destes não percebe a necessidade de se aprender uma língua estrangeira. Além disso, quando os 
métodos de ensino são aplicados sem fazer relações importantes sobre o contexto do aluno e da 
cultura local, destacando as variações lingüísticas, os alunos para aprender, o que pode implicar 
também em dificuldades de apropriação da língua por parte do discente. 

Há, pois, uma necessidade emergencial dessas práticas serem revistas, pois somente contribuem 
para mecanização do ensino e dificuldades de aprendizado. É preciso ser entendido por 
professores e alunos que o aprendizado da segunda língua não inviabiliza a secundarização da 
língua materna. O aprendizado da língua estrangeira deve ser contextual, o que significa dizer, que 
o contexto sócio-histórico em que ela está sendo trabalhada é relevante para entendermos as 
variáveis linguísticas, as diversidades culturais, os usos e práticas dessa língua pelos sujeitos da 
aprendizagem. 

Esse aspecto também é ressaltado na LDB n. 9.394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais ao 
citarem a importância do trabalho com a diversidade cultural. A diversidade seria o respeito ao 
que é diferente, aos contextos singulares, com destaque para a adaptação dos conteúdos do 
currículo escolar a esses contextos. 
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Assim, é necessário que o professor conheça e interaja com as novas tecnologias criando 
metodologias de ensino, uma vez que esta nova geração de alunos já cresceu convivendo com a 
internet e as tecnologias mais atuais. Dessa forma, o docente deve utilizar a tecnologia como 
aliada no processo de ensino-aprendizagem com o intuito de desenvolver a competência 
linguística da língua espanhola ampliando seu uso as diversas conjunturas culturais. 

As propostas metodológicas da educação atual exigem mudanças em todo corpo escolar e para 
que possa alcançar os objetivos a médio e longo prazo, é necessário pensarmos numa construção 
de conhecimentos planejados num projeto coletivo: escola, aluno, professor, equipe pedagógica, 
sem desvincular-se de uma política educacional mais global, tomando como referencial os 
objetivos de ensino em cada modalidade. 

A tecnologia nos remete a novas metodologias de ensino criando condições e melhores 
adaptações de aprendizagem, portanto é importante que o professor esteja preparado para essas 
mudanças que vêm sendo estimuladas desde a sua formação. Na visão de Nascimento, (1999, 
p.42, apud Braga, p.6) 

 

Essa metodologia proporciona um maior envolvimento entre a escola e a 
comunidade, através de uma pesquisa participante, na qual educandos/as e 
educadores/as se unem para investigar mais profundamente o contexto em que 
estão inseridos.  Ela nos permite comprovarmos que a compreensão da 
realidade antecede a compreensão da palavra, como afirmou o grande mestre 
Paulo Freire.   

  

Seguindo o posicionamento de Nascimento (1999, p.42) percebemos então que as mudanças 
metodológicas não só exigem maior cumplicidade entre o educador e o educando, mas 
proporcionam o desejo de desenvolvê-las em grupo. Assim o educador deixa de lado o papel de 
simples transmissor de conhecimentos e passa a atuar em conjunto com os alunos na construção 
do conhecimento. 

O que a tecnologia pode transformar no âmbito educacional pode ser visto a partir da visão de 
Leffa (1998/1999) Apud SOUZA (2008,p.05) quando afirma que a substituição gradual do mundo 
analógico pelo digital, causa impacto na educação, trazendo novos desafios para o professor: 

 O autor tem em seu pensamento que a tecnologia será apenas para enfatizar a 
atuação do educador, e causará grande impacto na metodologia aplicada e por 
isso acarretará modificações significativas na educação e essas mudanças 
podem ter dois posicionamentos que serão positivos ou negativos.     

      A ideia de que a tecnologia evoluiu e trouxe grandes mudanças,  é corrente e nos adverte a seguir 
evoluindo para  competirmos nesse exigente mercado de trabalho. Mas será mesmo que houve 
um avanço no acesso a expansão das novas tecnologias? 

Elas de fato, estão mais próximas de cada um de nós? Essa é uma grande questão para pensarmos 
sobre o uso das tecnologias na escola e o acesso a elas por professores e alunos. 

 Isso nos faz perceber que o desenvolvimento tecnológico mundial nos obriga a estar sempre 
atualizados, buscando novos métodos de formação que melhor se encaixem ao ambiente de 
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ensino, assim como há ainda muito o que fazer em termos de políticas públicas para que as 
escolas  possam democratizar o acessos a esses meios tecnológicos.  

Comecemos pensando nessa perspectiva em relação aos professores, pois muitos no século XXI, 
ainda não têm acesso a computadores, data show, e outros recursos digitais. Infelizmente esses 
recursos ainda não estão totalmente ao alcance de toda população, apesar da expansão das lan 
houses, das políticas de implatanção das informáticas nas escolas, da expansão do ensino a 
distância e de cursos de formação de professores voltados para esse campo. 

No entanto a escola não pode negar a existência e as possibilidades de uso dessas tecnologias 
como potencializadoras dos processos de ensino e aprendizagem, pois o que mudou foi sua 
capacidade tecnológica de utilizar, como força produtiva direta, aquilo que caracteriza nossa 
espécie como uma singularidade biológica: nossa capacidade superior de processar símbolos. 
(CASTELLS, 1999, In GIUSTA E FRANCO. Org. 2003, p. 18). 1 apud CUNHA & LOBATO 2007, p. 5). 

Partindo desse ponto, podemos perceber que os recursos tecnológicos devem ser adaptados à 
metodologia usada pelo professor, tendo em vista os objetivos educativos de ensino, o conteúdo 
curricular e as expectativas dos discentes. A tecnologia não pode ser pensada somente como um 
atrativo para o aluno, mas como base dos objetivos de ensino, tendo como referencial a formação 
crítica do aluno. 

 

Segundo Morin - (2001, p. 63) apud Oliveira, (2005, p.16): 

Os profissionais em geral adentram o século XXI, acompanhados por um 
inegável avanço tecnológico. Porém, passam a acirrar as denúncias sobre a 
fragilidade dos pressupostos que caracterizam o pensamento newtoniano-
cartesiano. Esse paradigma não dá mais conta de atender às exigências da 
Sociedade do Conhecimento e as reais necessidades de transformações sociais. 
Com esse desafio presente, o homem passa a investigar a ciência buscando 
novas abordagens que impregnam as áreas de conhecimento e levam os 
pesquisadores a buscar caminho de superação da visão fragmentada e 
compartimentada de ver o universo.  

 

Com as rupturas epistemológicas ocorridas no século XX, as perspectivas objetivistas, cartesianas, 
funcionalistas e não críticas entram em crise. Surgem novas expectativas de construção de 
conhecimentos, o que provoca rompimentos significativos com correntes teóricas que rejeitavam 
a ideia do contínuo, do dialético e do provisório. 

Nessa visão, o avanço tecnológico requer que o educador diversifique seu método de ensino para 
estar adepto às exigências e diversificações de um mundo moderno dotado de conhecimento e de 
informação. 

Quando ressaltamos a relação necessária entre recursos tecnológicos e exigências da qualificação 
docente, especificamos que nossa preocupação é que esses recursos sejam usados na sala de aula 
de forma consciente, tornando as aulas mais prazerosas, impulsionando no aluno a formação de 
um sujeito mais crítico, que reflita sobre os ensinamentos do professor. Mas para que isso seja 
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possível, deve haver importantes avanços e mudanças significativas na formação do professor de 
língua estrangeira. 

Nessa perspectiva, Kenski (1999) ao discutir sobre o ensino na sociedade tecnológica, enfatiza que 
o papel do professor mudou nessa nova sociedade tecnológica e que não cabe mais a figura do 
professor como transmissor de conhecimentos e centralizador do processo de ensino e 
aprendizagem e que: 

O foco central do sucesso de atuação do professor nesta sociedade de 
mudanças rápidas e imprevisíveis está em sua formação. Os cursos de formação 
de professores não os preparam para atuar em esteio, [...] sintonizados com os 
pressupostos tradicionais da educação e com as inovações permanentes da 
sociedade tecnológica. (KENSKI, 1999, p. 144). 

De acordo com a autora, os processos formativos do profissional professor pecam pela falta de 
contextualização da realidade atual, bem como, não consideram as práticas tradicionais ainda 
existentes e as interconexões com novas práticas renovadas frente ao uso de novos recursos 
tecnológicos. Na visão de Gadotti e Romão, a inclusão implica na democratização do ensino e no 
avanço da qualidade educativa,os autores firmam que: 

“Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, 
conhecer com mais profundidade os que nela estudam e trabalham, intensificam seu 
desenvolvimento com ela e, assim, acompanham melhor a educação ali oferecida”.  GADOTTI e 
ROMÃO 1997, p.16, apud VEIGA (1995, p.12) apud PPP. Caetano & Diógenes).  

 
 

A interação entre o aluno e o professor deve acontecer de forma contínua e espontânea, é 
importante para o desenvolvimento crítico e criativo do aluno. Nesse sentido, o conhecimento se 
torna mais proveitoso e a aula mais significativa. 

 

Enfim, as exigências de formação do professor, nos dias atuais, são consequências das mudanças 
do mundo moderno decorrentes do avanço tecnológico ao qual estamos vivenciando assim como 
são decorrentes das necessidades sentidas por esses profissionais a partir das suas práticas, das 
suas vivências, das suas experiências vividas em cada contexto educativo. 

Dessa forma, percebemos que essas exigências de formação têm seu papel fundamental que é o 
de trazer para o cenário da formação docente, especificamente dos professores de língua 
estrangeira, um repensar sobre suas práticas, sobre o uso da tecnologia na educação, nesse 
pensamento, o considerar sobre o mundo do trabalho. Nesse sentido, não consideramos 
importante apenas as exigências do mercado de trabalho, a formação docente está em ordem 
prioridade, assim como, o repensar contínuo sobre os saberes necessários a esses processos 
formativos, tomando como foco central a formação discente, o sujeito da aprendizagem no 
contexto atual.  

Partindo desse pensamento refletiremos sobre a formação do professor de língua espanhola, e as 
conseqüências que elas trazem para a educação nessa área, na certeza que esse presente trabalho 
poderá vir a contribuir para futuras investigações a respeito das exigências de formação desse 
educador, bem como para o processo de formação dos professores de espanhol. 
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RESUMO 
Este trabalho propõe-se a analisar duas canções 
compostas por Chico Buarque durante a Ditadura Militar 
no Brasil e relacioná-las com o meio social existente na 
época. Para este fim, tomamos as ideias de Costa (2002) 
para uma caracterização mais geral do gênero canção; 
de Candido (2010) e Facina (2004), para analisar a 
relação entre literatura e sociedade; de Fausto (2001), 
para conhecer o contexto histórico da Ditadura Militar; 
de Napolitano (1997, 2004), para assimilarmos as ideias 
de censura e protesto antes e durante o Regime de 64; 
de Silva (2004), para traçar um perfil biográfico do autor 
Chico Buarque; e por fim, de Cesar (2007), cuja 
classificação das canções de Chico Buarque rendeu os 
critérios de escolha das duas canções para a análise: 
“Acorda Amor” (1974), que se encaixa como canção de 

resistência, e “A banda” (1966), enquanto canção de 
conteúdo órfico. A análise proporcionou traçar 
características gerais de cada canção. “Acorda Amor” 
apresenta caráter de denúncia, mas esta não se faz de 
forma direta, mas sim através de uma cadeia de 
metáforas que determinam um ciclo comum durante a 
Ditadura Militar: o de despertar para a realidade social e 
a perseguição política devido a esse esclarecimento. “A 
banda” sugere a existência de duas realidades: uma que 
é predominante e triste e outra, passageira e efêmera, 
que traz alegria. A análise das duas músicas permite-nos 
concluir a importância estética e ideológica da obra de 
Chico Buarque, no contexto do fortalecimento dos ideais 
de luta contra a repressão. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Chico Buarque, Regime Militar, Literatura e Sociedade, Censura, Protesto. 

CENSORSHIP VERSUS PROTEST IN CHICO BUARQUE’S SONGS IN THE CONTEXT OF MILITARY 
DICTATORSHIP 

ABSTRACT

This study proposes to analyze two songs composed 
by Chico Buarque during the Military Dictatorship in 
Brazil and relate them to the social environment at 
that time. For this, we’ve used the ideas of Costa 
(2002) for an overall description of the genre song; of 
Candido (2010) and Facina (2004), to analyze the 
relation between literature and society; of Fausto 
(2001), to learn the historical context of Military 
Dictatorship; of Napolitano (1997, 2004), to assimilate 
the ideas of censorship and protest before and during 
the Regime of 64; of Silva (2004), to make a 
biographical profile of the author Chico Buarque, and 
finally, of Cesar (2007), whose classification of Chico 
Buarque’s song has yielded the criteria for choosing 
two songs for the analysis: “Acorda Amor” (1974), 

which can be classified as a song of resistance, and “A 
banda” (1966), as orphic song. The analysis has 
provided general characteristics of each song. 
“Acorda Amor” has a nature complaint, not done 
directly, but through a chain of metaphors that 
determinate a common circle during the Military 
Dictatorship: the awakening to the social reality and 
political persecution due to this clarification. “A 
banda” suggests the existence of two realities: one 
that is dominant and sad, and other, ephemeral, that 
brings joy. The analysis of the two songs allows 
concluding the aesthetic and ideological importance 
of Chico Buarque’s work, in the context of 
strengthening the ideals of fighting against 
repression.

 KEY-WORDS: Chico Buarque, military ditactorship, literature and society, censorship, protest. 
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CENSURA VERSUS PROTESTO NAS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE NO CONTEXTO DA 
DITADURA MILITAR 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como temática a relação entre literatura e sociedade no 
contexto da ditadura militar, de modo a evidenciar, em canções de Chico Buarque compostas 
no período, críticas e denúncias ao Regime. Para este estudo, propomos analisar as canções 
de Chico Buarque como manifestações artísticas, nas quais se inscrevem vozes de protesto 
contra a realidade instaurada pela Ditadura Militar Brasileira, reconhecendo as características 
e a funcionalidade do gênero canção, compreendendo o contexto histórico e cultural que o 
Regime Militar influenciou e relacionando-o com as canções escolhidas para análise. Este 
trabalho justifica-se principalmente por nos fornecer um contato apurado com uma fase 
importante da história e da cultura brasileira, ao contemplar aspectos históricos, ideológicos e 
estéticos em canções de Chico Buarque, o que, além de conhecimentos acadêmicos, 
possibilita-nos uma formação cidadã.  

Na análise das canções, tomaremos as ideias de Candido (2010) e Facina (2005), para 
entender a relação entre literatura e sociedade; de Fausto (2001), para compreender o 
contexto histórico da Ditadura Militar; de Napolitano (1997, 2004), acerca da censura e do 
protesto durante o período do Regime; de Silva (2004), para vislumbrar aspectos relevantes 
da vida e obra de Chico Buarque; de Cesar (2007), que classifica as canções de Chico em duas 
vertentes: canções de resistência e canções de conteúdo órfico, as quais servirão de base para 
a análise dos dados, visto que as duas canções escolhidas para análise são classificadas cada 
uma num desses grupos, sendo Acorda Amor, de 1974, a representante das canções de 
resistência, e A banda, de 1966, referente ás canções de conteúdo órfico.  

Além destes, recorremos introdutoriamente a Costa (2002), para delinearmos um 
conceito de canção a ser trabalhado durante o artigo. Ele define canção como sendo “[…] um 
gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjunção de dois tipos de 
linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia) […]” (p. 107. Grifos do autor), deixando 
claro, portanto, que é composta de duas linguagens indissociáveis. Outra característica 
marcante desse gênero é a sua visível eficácia junto à população, já que pode ser ouvido por 
pessoas de todos os estratos sociais e culturais e, assim, veicular de modo mais abrangente 
críticas e manifestos. Essas características do gênero canção tornaram-no importante 
instrumento de luta social em várias situações, e no caso do Brasil, em muitas delas se 
inscrevem vozes de protesto contra a Ditadura Militar. 

O artigo está organizado da seguinte forma: primeiramente, fazemos uma 
explanação sobre o contexto histórico da Ditadura Militar e das medidas de repressão e 
censura que impunha à sociedade e principalmente aos artistas da época; em seguida, 
expomos a teoria da relação entre literatura e sociedade, de Candido (2010); adiante, 
apresentamos a metodologia, contendo os critérios de escolha e de análise das canções; 
posteriormente, analisamos as duas canções; por fim, concluímos, estabelecendo uma 
comparação sucinta entre as duas canções. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 Da Ditadura Militar e suas medidas de repressão e censura 
 

O período chamado Ditadura Militar Brasileira, Regime Militar, ou ainda Anos de 
Chumbo, corresponde aos 21 anos que vão desde o golpe de 1964, que segundo Fausto (2001, 
p. 465), “tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e 
para restaurar a democracia”, até a posse de um presidente civil em 1985, após essas duas 
décadas de controle militar do poder da república brasileira. 

A história desse período diz respeito a uma época em que os governantes foram 
eleitos indiretamente, e todos eram da ala militar e aclamados por seus partidários 
majoritariamente, tendo em vista a dura repressão que sofria quem se opusesse aos 
desmandos dos presidentes e seu sistema.  Além disso, sob a ideologia de proteger o país dos 
comunistas e seus simpatizantes, isto é, conter a ameaça socialista que queria tomar o poder 
no Brasil, o governo militar promoveu perseguições e investigações contra os chamados 
“suspeitos”, tudo isso sob a tutela de leis e atos institucionais baixados arbitrariamente, que 
diminuíam cada vez mais a participação do legislativo e das camadas civis da sociedade. Desde 
o AI-1, cujas medidas “tinham por objetivo reforçar o Poder Executivo e reduzir o campo de 
ação do Congresso” (FAUSTO, 2001, p. 466), até o AI-17, o poder militar foi só crescendo, o 
que também despertou conflito e descontentamento por parte da população, determinando 
movimentos sociais contra o Regime, que inicialmente foram compostos por núcleos tais 
como estudantes, trabalhadores, nomes ligados à Igreja Católica e políticos que não eram 
militares nem simpatizantes do governo (inclusive ex-presidentes). No início do Regime, houve 
também as primeiras perseguições, torturas e prisões. No entanto, “existia a possibilidade de 
se utilizar do recurso do habeas corpus perante os tribunais, e a imprensa se mantinha 
relativamente livre.” Essas condições não se mantiveram durante toda a sucessão de 
presidentes (Castelo Branco, Costa e Silva, a Junta Militar Provisória, Médici, Geisel e João 
Figueiredo). Com o tempo e o recrudescimento do Regime, o cerco foi-se fechando em torno 
de quem queria fazer protesto contra a Ditadura. Até mesmo o pluripartidarismo, 
característica marcante das sociedades democráticas, foi extinto, dando lugar ao 
bipartidarismo, composto por duas agremiações partidárias: a Arena, ligada aos militares, e o 
MDB, uma oposição permitida, mas moderada. Aliado a esses fatores, o aumento da 
perseguição policial levou a uma crise inicial de medo, que foi abalada a partir de 1966, que, 
conforme Fausto (2001), foi um momento de rearticulação da oposição, que teve como fator 
influente a morte do estudante Edson Luís em 1968 – apenas uma das inúmeras mortes que 
ocorriam brutalmente –, e se deu até pelo lado operário, com a realização de greves. 

Dois momentos importantes para entender a lógica e os efeitos da repressão durante 
a Ditadura Militar foram o início da luta armada e o decreto do Ato Institucional nº 5, que deu 
ao Executivo Federal poderes de intervir nas demais camadas do executivo e ainda nos estados 
e municípios. O AI-5 iniciava um período ainda mais negro da repressão, da tortura e do exílio 
contra as diferentes formas de luta (protestos, greves, manifestações artísticas). Muitos 
artistas do período foram deportados para outros países, estudantes e políticos de esquerda 
eram simplesmente sequestrados e torturados, alguns ficando desaparecidos até os dias 
atuais. 

Durante o governo de Médici, conforme Fausto (2001), a repressão alcançou sua 
eficácia maior, levando ao extermínio praticamente total dos grupos armados urbanos. Este 
presidente ainda se caracterizou pelo “Milagre Brasileiro”, um falso momento de crescimento 
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sobre o qual se debruçou a propaganda, fazendo apologia à ideia leviana de um Brasil em 
crescimento e desenvolvido. 

Desde a década de 1950, já vinha surgindo no Brasil uma arte engajada, fomentada 
pelo sentimento nacionalista e pelo desenvolvimentismo do presidente Kubitschek, conforme 
Napolitano (1997). O golpe militar e o governo instaurado vêm dar uma nova dinâmica à arte 
engajada. As obras dessa natureza vêm agora direcionadas contra a Ditadura, posicionando-se 
contra a situação política do país e a repressão ideológica e dos direitos, e esta passará a 
persegui-las, obedecendo à sua ideologia protetora, que vai considerar estas mesmas obras 
como perigosas e seus escritores, inimigos. A repressão e a censura cultural alcança seu maior 
destaque nas décadas de 1960 e 1970.  

O Regime caracterizou-se muito por impor uma política bastante rigorosa quando o 
assunto era “proteger” a nação, de acordo com sua ideologia anticomunista que norteava a 
conduta dos líderes ditatoriais. É nesse contexto que surgem os espiões, isto é, agentes 
secretos do governo que vigiavam os “suspeitos” de ameaçar a ordem social: 

 
O campo social da vigilância e do controle, dentro da lógica da segurança nacional 
implantada pelo golpe militar de 1964, era enorme: entidades da sociedade civil, 
espaços de sociabilidade e cultura, atuação pública de personalidades críticas, todo o 
tecido social e os espaços públicos eram virtualmente vigiados.” (NAPOLITANO, 2004, 
p. 103-104). 

 
Segundo o mesmo autor, podemos confirmar a ideia de que os líderes do Regime 

estavam introduzindo em seus agentes e no povo em geral uma lógica de suspeita, ou seja, 
todos eram incitados a evitar e denunciar práticas comunistas e “subversivas”.  É aí que os 
artistas da MPB engajada se veem todos “suspeitos”, haja vista que as declarações 
consideradas adversas à moral vigente, isto é, contra a ordem política imposta pela ditadura, 
eram vistos como suspeitas. Lançando esse perfil no caso da música, os cantores eram 
julgados pelas letras, performances, e até mesmo discursos feitos após os shows, conforme 
Napolitano (2004).  

As investigações, os arquivos e as perseguições datadas de 1967 a 1982 remetem a 
nomes como Geraldo Vandré, Nara Leão, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico 
Buarque – este principalmente a partir de 1971 –, Milton Nascimento, Gonzaguinha e Ivan 
Lins, como suspeitos principais de uma época marcada pelo fundamentalismo político em 
relação às atitudes tomadas por artistas. Com o tempo, as investigações contra os artistas 
passaram a ficar intimamente ligadas a investigações contra o movimento estudantil.  

Os grandes festivais de canções, realizados sobretudo a partir de 1966, com destaque 
para a TV Record, também chamavam a atenção dos agentes, que segundo Napolitano (2004), 
se infiltravam nesses eventos no intuito de observar todo tipo de frases de efeito gritadas, 
performances e outras ações do ambiente – até mesmo o próprio ambiente. Esses festivais 
foram de grande importância para a canção engajada no Brasil, pois foi onde artista e público 
passaram a ter um contato maior, e onde esse artista pôde apresentar seus trabalhos com 
mais visibilidade. 

Chico Buarque figura como um dos mais frutíferos nomes da atuação cultural e 
artística do Brasil na segunda metade do século XX. O cantor, compositor, escritor, teatrólogo e 
cineasta, tornou-se ícone de uma cultura brasileira que florescia junto com um forte desejo 
liberal de retorno e consolidação da democracia no país, durante a Ditadura Militar. Chico foi 
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um dos muitos exemplos de artistas que seguiram essa vertente de declarar em suas canções 
esse desejo de conclamar, esperar e ao mesmo tempo lutar por um dia que virá, quando a 
repressão e o medo teriam fim. Segundo Silva (2004), quando A Banda, canção que pode ser 
considerada um ponto de partida dessa linha de produções de Chico, explodiu nos mercados 
musicais, ele não era mais nenhum desconhecido. Abanda era uma das canções que abrigava 
um sentimentalismo que procurava no samba, no Carnaval, no violão (elementos da cultura 
brasileira), um alívio em meio a tantas adversidades. Essa foi apenas uma das veladas críticas 
de Chico ao sistema. 

Logo após, em fins de 1968, Chico é “levado ao Ministério do Exército, foi interrogado 
e liberado no final da tarde” (SILVA, 2004, p. 61). Era o início de um difícil período para Chico 
como homem e como cantor, pois precedeu o seu exílio na Itália no início do ano seguinte, 
que durou quinze meses. É só um dos exemplos das medidas de repressão características 
especialmente das décadas de 1960 e 1970, predomínio da linha-dura, ala mais conservadora 
do Regime. 

Retomando Fausto (2001), este mostra que os sucessores de Médici iniciaram uma 
abertura política lenta e gradual, dizendo que “o governo começou a travar nos bastidores 
uma luta contra a linha-dura”(p. 490), isto é, contra as forças remanescentes que ainda 
queriam deter o controle do país. Geisel e Figueiredo foram os gestores militares da abertura, 
sendo que nos fins do governo deste último foi extinto o bipartidarismo, o que significou 
sobremaneira um avanço no processo democrático e que marcou, de certa forma, o início do 
fim da repressão política e consequentemente, da censura cultural. 
 
2.2 Da relação entre literatura e sociedade 
 

A existência de uma forte relação entre a literatura e a vida social é um fato admitido 
por muitos estudiosos, e trabalhos sobre essa relação abundam em variedade e informação. 
Nesse trabalho, alargamos essa relação para outra esfera artística: a canção.  

A arte é uma expressão do ser humano, e este está inserido na sociedade. Esta 
afirmação já basta ao menos para conhecer que o artista leva, além do talento e habilidade 
individuais, uma carga de experiências e vivências dentro da sociedade que determinam uma 
influência deste meio em suas obras. Tratando de literatura, a relação entre ela e sociedade 
não se limita apenas à primeira receber dados da segunda. Facina (2004) relata que, assim 
como outras artes, a literatura exerce influência sobre o meio, e o processo que compõe a 
obra literária remete a tal: o artista, localizado numa determinada classe social, gênero, 
natureza étnica e posição geográfica, recebe a influência do meio em que vive e, 
conscientemente ou não, produz uma obra com elementos da vivência na sociedade em que 
vive. Após o lançamento da sua obra, esta vai exercer uma nova influência sobre as pessoas e 
o meio.  

É por isso que se diz que a arte literária é expressão social, conforme Candido (2010). 
O mesmo autor afirma que há uma diferença entre dizer que arte é expressão da sociedade e 
que é expressão social. A primeira denominação carrega um significado de manifestação que 
se limita a divulgar ou mostrar as características de um meio social, enquanto a segunda 
classificação diz respeito a obras e produções que trazem mais do que elementos deste meio, 
com a inserção de apelos, denúncias, críticas, elogios e opiniões acerca da realidade vivida em 
tal meio. 
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Podemos diferenciar, nessa realidade, fatores que influem oculta ou claramente as 
obras de arte. O tipo de governo vivido, e as medidas deste governo que são experimentadas 
pela população; as dificuldades socioeconômicas do dia a dia do povo; enfim, uma série de 
elementos que vêm como motores do engajamento social, frutos voluntária ou 
involuntariamente da relação entre literatura e sociedade. 

É nesse contexto que Candido (2010) afirma que a influência social passa pelo ciclo 
autor-obra-público.  Por este ciclo correm as ideologias e os valores sociais, estrutura social e 
técnicas de comunicação características de produções artístico-literárias em geral. O autor 
ainda diz que as modalidades de comunicação influenciam mais na forma; os valores e 
ideologias influem principalmente no conteúdo; e a estrutura social, no autor. Estes são os 
principais fatores que vão determinar as relações entre a sociedade e a obra. A natureza da 
obra e sua veiculação e as ideias por ela propagadas ou divulgadas através do autor são os 
campos mais influenciados por esses fatores, que podem estar relacionados ao 
comportamento artístico dos públicos, que Candido (2010) mostra como última estância do 
ciclo pelo qual as ideias fluem (autor-obra-público). Tudo isto vincula intrinsecamente os três 
componentes da série, de forma que um liga-se a outro mutuamente, o que firma, pois, a 
relação entre literatura e sociedade. 
 
3. METODOLOGIA 
 

Este artigo toma como objeto de estudo canções de protesto compostas no período 
da ditadura militar e que abordam a temática da repressão nessa época, constituindo-se, 
assim, manifestações artísticas e instrumentos de protesto. Para isso, definimos um artista 
representativo da temática e da resistência à ditadura e que usou muitas canções para 
denunciar e protestar contra a ditadura: Chico Buarque. Deste são selecionadas duas canções, 
que atendem simultaneamente a dois critérios: terem sido compostas no período da ditadura 
militar e abordarem aspectos relacionados à repressão da ditadura militar brasileira. Os dados 
são submetidos a uma análise de cunho essencialmente qualitativo, tentando compreender 
tais canções como manifestações artísticas e instrumentos de protesto. 

A escolha das canções para o corpus da pesquisa foi feita mediante os critérios já 
mencionados, bem como de acordo com a classificação de Cesar (2007), que divide as canções 
de Chico Buarque em duas categorias: as canções de resistência e as de conteúdo órfico. Ante 
essas classificações foram escolhidas as canções A banda, como representante do grupo das 
canções de conteúdo órfico e Acorda amor, enquanto canção de resistência. Para estudá-las, 
usaremos como categorias de análise, baseados nas ideias de Candido (2010), os fatores 
socioculturais presentes nas obras artísticas, que concernem às influências entre a literatura e 
a sociedade: estrutura social, valores e ideologias e técnicas de comunicação.  

A análise será feita em diferentes etapas. A primeira consiste em contemplar o 
sentido geral da canção, isto é, a mensagem que o autor quer repassar. A segunda refere-se à 
visualização dos fatores socioculturais inseridos nas letras e no contexto das canções. O 
próprio contexto consiste em outra etapa da análise, seguida da finalização com a comparação 
entre as duas canções. 
 
4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
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A canção de resistência Acorda Amor, lançada em 1974, reflete um período 
conturbado da vida de Chico Buarque e de todo o país. Fazia relativamente pouco tempo que 
Chico havia chegado de seu exílio na Itália, e o ano de 1970 marcou o início de uma nova 
dinâmica das canções de protesto no Brasil: os autores passaram fazer críticas mais 
veementes contra o Regime Militar, a censura e os cortes em canções e em outras obras se 
intensificaram, e Chico entrou definitivamente para o nível de tachado da censura. Exemplo 
disto é que, segundo Silva (2004), canções como Partido Alto, de 1972, sofreram cortes e sua 
peça Calabar, o elogio da traição foi censurada. No entanto, Apesar de Você, uma “canção 
destemida, mobilizadora, solar” (SILVA, 2004, p.68) passou despercebida aos olhos dos 
censores, vindo a ser vetada somente depois. Tudo isso refletiu um pouco na forma como 
Acorda Amor foi publicada. Esse movimento de cortes e censuras em torno do nome de Chico 
Buarque, especialmente a canção Apesar de Você, contribuíram para que ele adotasse o 
pseudônimo de Julinho da Adelaide para conseguir lançar suas canções mais livremente. Sob 
esse codinome, Chico Buarque lançou três canções: Milagre Brasileiro, Acorda Amor e Jorge 
Maravilha. O fato de Chico Buarque ter tido que usar um pseudônimo para lançar essas 
canções já faz delas grandes instrumentos de crítica e resistência. Observemos a letra: 
 
Acorda, amor 
Eu tive um pesadelo agora 
Sonhei que tinha gente lá fora 
Batendo no portão, que aflição 
Era a dura, numa muito escura viatura 
Minha nossa santa criatura 
Chame, chame, chame lá 
Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 
 
Acorda, amor 
Não é mais pesadelo nada 
Tem gente já no vão de escada 
Fazendo confusão, que aflição 
São os homens  
E eu aqui parado de pijama 
Eu não gosto de passar vexame 
Chame, chame, chame  
Chame o ladrão, chame o ladrão 
 
Se eu demorar uns meses convém, às vezes, você sofrer 
Mas depois de um ano eu não vindo 
Ponha a roupa de domingo e pode me esquecer 
 
Acorda, amor 
Que o bicho é brabo e não sossega 
Se você corre o bicho pega 
Se fica não sei não 
Atenção 
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Não demora 
Dia desses chega a sua hora 
Não discuta à toa, não reclame 
Clame, chame lá, clame, chame 
Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão 
(Não esqueça a escova, o sabonete e o violão). 
 

Aparentemente, a canção trata de uma história que começa com um homem dizendo 
“Acorda amor” a alguém que está do seu lado na cama, como forma de despertá-la para 
contar de um pesadelo que estava tendo e que logo depois percebe tratar-se da realidade. Ao 
passo que ocorre esse despertar, o eu lírico é tomado pelo medo, mas começa logo a agir, 
preparando-se para uma fuga, que pelo texto da canção se mostra demorada.  

Mas, se olharmos o contexto histórico da canção, conforme já apresentado acima, o 
sentido das palavras “acordar”, “pesadelo”, “realidade” e “fuga” pode fazer referência a uma 
crítica bastante velada, notável característica das canções de resistência. Como o eu lírico diz, 
estava dormindo e tendo um pesadelo, desperta e chama sua amada para também acordar, 
ao passo que percebe que o que estava sonhando era de fato realidade. Podemos considerar 
que o estado de sono e pesadelo dizem respeito, no intuito de criticar o Regime, ao estado de 
ignorância e repressão políticas, quando se estava cego em relação à verdadeira situação que 
o país vivia. Ao despertar, isto é, ao acordar para a vida e ganhar uma certa consciência social, 
o eu lírico quer acordar o seu amor, utilizando a frase que abre a canção e a maioria das 
estrofes dela: “Acorda amor”. Ao dizer isso, o eu lírico pode estar conclamando toda 
sociedade a se inteirar dos nossos direitos de liberdade e exercer nossa cidadania, valores que 
estão presentes nas canções de resistência. Nesse caso, o tom de crítica e denúncia ao Regime 
não se volta diretamente aos seus líderes, mas sim à população de um modo geral; a crítica é 
contra o efeito que a repressão da Ditadura causou na sociedade, deixando-a dormindo e, 
portanto, sem poder enxergar o que realmente estava acontecendo.  

Analisando o conteúdo do sonho, encontramos mais uma ferrenha crítica ao Regime 
Militar: diz respeito a uma força policial (a dura, como ele diz no quinto verso da primeira 
estrofe) invadindo sua casa, aparentemente sem motivo, pois aflito, o homem “acordado” 
repete incessantemente ao fim de quase todas as estrofes: “Chame, chame, chame lá/Chame, 
chame o ladrão, chame o ladrão”. É uma forma de dizer que a [Dita]dura não está procurando 
os verdadeiros ladrões, isto é, o regime naquela época, quando perseguia, torturava, exilava e 
dava um sumiço às pessoas, não estava sendo justo pois estava criminalizando pessoas que 
simplesmente tinham uma forma bastante diferente de enxergar o modo como estava sendo 
conduzida a política brasileira.  

A partir do conhecimento dessas polissemias sobre acordar e sonhar, podemos 
construir um cronologia da estória da canção e fazer a ponte com a realidade: estava 
dormindo, representando o momento de repressão onde se preferiu não enxergar a realidade 
do Brasil; acorda-se, referindo-se ao momento em que segmentos da população começaram a 
lutar por seus direitos, despertando para sua própria consciência política; acorda o amor, isto 
é, tenta-se ajudar os outros a também acordarem para a vida, alertando-os e advertindo-os, 
caracterizando a ideologia das canções de resistência; dá-se conta de que o sonho é de fato a 
dura realidade do Brasil, dizendo respeito às perseguições  e invasões policiais que perseguem 
os “acordados” como se fossem criminosos; defende-se, alegando que não é este o tipo de 
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ladrão que deveriam procurar. 
Portanto, essas cinco etapas se identificam, cada uma, com uma parte da canção e 

com um segmento do contexto histórico da época: a repressão, o despertar, a luta pela 
conscientização da população, a perseguição e a defesa quase inexistente das pessoas que 
lutavam pelas liberdades política e ideológica na época. A canção mostra como se o fato de o 
sonho virar realidade se desse por causa do despertar do eu lírico, pois enquanto está 
“dormindo”, a perseguição injusta e a opressão não fazem parte da sua realidade. Mas ao 
“acordar”, rapidamente se dá conta de que a “dura” está dentro da sua casa, como se já 
soubessem que ele tinha-se dado conta da situação do país e despertado para a vida. 

Outra parte interessante da canção diz respeito a experiências vividas pelo próprio 
Chico Buarque e outras pessoas que seguiam sua linha de pensamento: “Se eu demorar uns 
meses convém, às vezes, você sofrer/Mas depois de um ano eu não vindo/Ponha a roupa de 
domingo e pode me esquecer”. Podemos inserir nessa estrofe tanto a ideia de exílio como a 
dos frequentes sumiços de líderes e políticos de oposição, sendo esta última a mais provável. 

Como vemos, Acorda amor apresenta características das canções de resistência, mas 
difere bastante de outras bem conhecidas que também se enquadram nessa classificação. 
Cesar (2007) diz que as canções de resistência apresentam críticas veladas como forma de 
denunciar uma situação vivida. Quanto aos valores, as canções de resistência geralmente 
apresentam uma euforia na espera de dias vindouros e melhores, e essa busca é salientada no 
ataque, na denúncia ou até mesmo na ameaça  mais direcionada para o Regime e seus líderes. 
Acorda amor, diferentemente de outras canções de resistência, não tem esse elemento tão 
presente, isto é, em nenhum momento o eu lírico se dirige diretamente a alguém, atacando, 
ameaçando e de certa forma culpando. Em Acorda amor, a crítica é contra o Regime, mas não 
se volta diretamente contra ele, que também não foi personalizado no interlocutor. O “amor” 
representa a pessoa com quem o eu lírico está dormindo e pode ser visto como representante 
de toda a sociedade, a qual a canção chama a despertar e acordar, figurando como “alvo” da 
ideologia de resistência de Acorda amor. 

A banda, lançada em 1966, é exemplo de canção com conteúdo órfico, esta “de apelo 
dionisíaco, em que o poeta coloca sua poesia como sinônimo de desrepressão” (CESAR, 2007, 
p. 113). Esse apelo dionisíaco é em essência algo passageiro, assim como o samba e o 
carnaval. No entanto, esse momento dionisíaco é o que muda o indivíduo em forma de 
desrepressão: a partir daí, sua natureza também muda, conforme Cesar (2007), quando todos 
são convocados à canção. Observemos a letra: 
 
A banda 
 
Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 
 
A minha gente sofrida 
Despediu-se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 
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O homem sério que contava dinheiro parou 
O faroleiro que contava vantagem parou 
A namorada que contava as estrelas parou 
Para ver, ouvir e dar passagem 
A moça triste que vivia calada sorriu 
A rosa triste que vivia fechada se abriu 
E a meninada toda se assanhou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 
 
O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 
Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 
A moça feia debruçou na janela 
Pensando que a banda tocava pra ela 
A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 
A lua cheia que vivia escondida surgiu 
Minha cidade toda se enfeitou  
Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 
Mas para meu desencanto 
O que era doce acabou 
Tudo tomou seu lugar 
Depois que a banda passou 
 
E cada qual no seu canto 
Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor. 
 

A mensagem que A banda quer repassar é deste elemento órfico: a banda chama 
todos a se desligarem nem que seja por um momento da tristeza e do abatimento causados 
por algum motivo. Quando a banda está presente, essa tristeza se desfaz momentaneamente: 
“A minha gente sofrida / Despediu-se da dor / Pra ver a banda passar, cantando coisas de 
amor.” 

A passagem da banda é algo que vem como motivação em meio a diversas 
ocupações: além da gente sofrida citada no trecho acima transcrito, há o eu lírico que estava à 
toa (no primeiro verso), o homem que contava dinheiro, o faroleiro que contava vantagem, a 
que contava as estrelas, a que vivia calada, a meninada, o velho fraco, a feia e até mesmo uma 
rosa que estava fechada se abriu para ver a banda passar. A ideologia das canções de conteúdo 
órfico é justamente esta. No caso do contexto da ditadura militar, a banda (que é 
simplesmente um elemento que pode representar vários outros como o carnaval ou a roda de 
samba) tiraria o povo e até mesmo a natureza de momento totalmente triste e obscuro, que 
podemos associar à Ditadura Militar pelo próprio contexto da época. Os valores de ser feliz, de 
cantar e dançar como forma de extravasar seus sentimentos e expulsar as tristezas andam 
lado a lado com a ideologia órfica, sendo esses os principais componentes do conteúdo da 
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canção. Ao fim da canção, mas não menos importante, aparece o valor do regresso aos 
estados de tristeza anteriores à passagem da banda: “E cada qual no seu canto / Em cada 
canto uma dor / Depois da banda passar / Cantando coisas de amor.” 

Depois que a banda passa tem fim a alegria, e o obscurantismo e a mesmice voltam. 
Novamente, pelo contexto da época e tendo em vista até a própria posição política 
esquerdista do autor, vislumbramos este momento enquanto analogia da repressão da 
Ditadura, que entristece e desanima. Fica clara a predominância deste segundo momento, isto 
é, as pessoas passam a maior parte do tempo tristes, e apenas na presença da “banda” é que 
elas conseguem ser felizes. Para discernir bem estes dois tempos, o real e o que é deveras 
desejado, Chico Buarque usa várias antíteses marcando a diferença entre os dois, como fechar 
e abrir, calar e cantar, entre outras.  

Isto se reflete na técnica de Chico de transferir os sentidos de dois cenários – a banda 
a passar e o “pós-banda” – com os curtos momentos de prazer e liberdade e os predominantes 
momentos de repressão, respectivamente. O cansaço, a feiura, o calar: tudo isto é atribuído à 
Ditadura, de forma implícita; enquanto a felicidade, a liberdade e todo o enfeite da cidade são 
coisas efêmeras, que sempre vão ter sua existência atrelada à passagem da banda.  

Segundo Fausto (2001), 1966 foi marcado por uma rearticulação da oposição, e A 
banda marcou esse período, pois foi uma das primeiras canções de Chico a se voltar contra a 
realidade do período. Esta ainda marcaria a própria carreira de Chico, pois virou um verdadeiro 
sucesso, ao ser apresentada num festival de música. Napolitano (2004) também mostra que os 
festivais se popularizaram a partir de 1966, e que a censura também “afiou suas garras”, de 
modo que a referência à ditadura é sempre implícita. Todos esses fatores fazem de A banda 
verdadeiro ícone da canção de protesto e da canção de conteúdo órfico, até mesmo por fazer 
excelente retrato do período em que, para sentir felicidade e alegria, era preciso “ver a banda 
passar, / Cantando coisas de amor”. 
 
5. CONCLUSÃO 
 

O estudo da relação entre arte e sociedade torna claro que, no contexto da Ditadura 
Militar do Brasil, muitas manifestações musicais assumiram na sociedade papel de 
importantes instrumentos de luta contra a repressão, tomando o partido da liberdade de 
expressão e dos direitos. As produções, por sua ampla representação junto ao gosto popular, 
tornaram-se eficazes meios de divulgação de críticas contra o governo militar; ao mesmo 
tempo, a censura criou um contexto em que os artistas necessitaram ocultar esta crítica. 
Justamente esse teor denunciativo foi analisado, tomando como base categorias como 
estrutura social, valores e ideologias e técnicas de comunicação, propostas por Candido 
(2010). 

A análise de Acorda amor permitiu a confirmação da classificação de Cesar (2007) 
enquanto canção de resistência, pois apresenta uma crítica velada cujo teor denunciativo 
ataca indiretamente o governo, focando na população, que está adormecida na ignorância de 
seus próprios direitos, além de mostrar a situação de medo pela qual os perseguidos da 
Ditadura passavam. Já A banda apresenta sua crítica de modo diferente, sendo classificada 
como canção de conteúdo órfico. A letra mostra dois períodos que dizem respeito ao 
predominante e ao momentâneo: o primeiro, de tristeza e mesmice, que, pelo contexto da 
ditadura, associamos à repressão e à violência do período; e o segundo, de presença da banda 
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cuja música assume o cargo de símbolo da desrepressão e tira a todos do obscuro mundo 
apresentado como sendo o da Ditadura Militar. 

Portanto, além de abrigar bases teórico-metodológicas e procedimentos analíticos 
relacionados à área dos estudos literários, em canções de significativo valor estético como são 
as de Chico Buarque, este trabalho reveste-se de grande significado para a formação da 
consciência cidadã na sociedade brasileira, que conforme foi verificado ao longo desse texto, 
passou por bruscas alterações durante os vinte e um anos de Ditadura Militar, e a construção 
democrática após esse período tem, e muito, da ideologia de resistência e de desrepressão. 
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RESUMO  
No presente trabalho, temos o texto teatral como objeto 
de denúncia da realidade do nosso país. O nosso 
instrumento de estudo é a obra “O santo inquérito”, de 
Dias Gomes, e o objetivo principal é identificar as 
denúncias que ela apresenta sobre a realidade dos 
brasileiros na época. Para isso, recorremos a estudiosos 
como Grazioli (2007), Grésillon (1995) e Rosenfeld 
(1965), que tratam das características do texto teatral 
escrito; Coutinho (2004), que aborda aspectos da 
literatura dramática no Brasil; Silva (2001), que 
apresenta traços da vida e obra de Dias Gomes; Fausto 
(2001), que expõe o contexto histórico referente ao 

período de produção e circulação da obra, a saber, a 
ditadura militar brasileira; Candido (2010) e Facina 
(2004), que tematizam a relação entre literatura e 
sociedade. A análise da obra segue uma abordagem 
qualitativa e interpretativista, tomando como categorias 
os fatores socioculturais elencados por Candido (2010). 
A obra evidencia uma forma de denúncia a todas as 
formas de intolerância e repressão às liberdades de 
pensamento e expressão. Essas, por sua vez, 
representadas pela Igreja Católica, como claramente é 
mostrado, e da ditadura militar, referência oculta mas 
recuperável pelo contexto.  

 

 PALAVRAS-CHAVE:Texto teatral, Dias Gomes, “O santo inquérito”, Engajamento social. 

 

THE SOCIAL CRITICISM IN “O SANTO INQUÉRITO” BY DIAS GOMES: FROM THE ABUSES OF 
CHURCH TO THE REPRESSION OF MILITARY DICTATORSHIP 

ABSTRACT  
In this paper, we have the theatrical text as an object of 
denunciation of the reality of our country. Our 
instrument of study is the work “O Santo Inquerito”, by 
Dias Gomes, and the main purpose is to identify the 
complaints it has about the reality of Brazil at that time. 
For this, we resort to scholars as Grazioli (2007), 
Grésillon (1995) and Rosenfeld (1965), who deal with 
the characteristics of the written theatrical text; 
Coutinho (2004), that addresses aspects of the dramatic 
literature in Brazil; Silva (2001), which shows traces of 
life and work from Dias Gomes;  Fausto (2001), which 

exposes the historical context of the period of 
production and circulation of the work, namely, the 
Brazilian military dictatorship; Candido (2010) and 
Facina (2004), who focused on the relationship between 
literature and society. The analysis of the work has a 
qualitative and interpretative approach, taking as 
categories the sociocultural factors listed by Candido 
(2010). The work shows a way to denounce all forms of 
intolerance and repression of freedom of thought and 
expression.  

 

 KEY-WORDS: theatricaltext, Dias Gomes, “O santo inquérito”, social engagement. 
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CRÍTICA SOCIAL EM “O SANTO INQUÉRITO” DE DIAS GOMES: DOS ABUSOS DA IGREJA À 
REPRESSÃO DA DITADURA MILITAR  

 
INTRODUÇÃO 
 

O papel da literatura como forma de denúncia é muito presente na sociedade, principalmente quando 
mostra a sua importância como instrumento críticas sociais. Dessa forma, utilizamos como objeto de estudo a 
obra “O santo inquérito”, de Dias Gomes (2006), como texto teatral escrito que tem por finalidade denunciar a 
realidade social vivida pela população brasileira em determinado contexto político e histórico do país. O objetivo 
geral é compreender, na obra “O santo inquérito”, críticas à realidade social brasileira. 

A forma de comunicação da literatura, nela incluída a literatura dramática, é específica. Mas isso não 
impede que muitos artistas lidem com a função estética da linguagem como meio encontrado para denunciar e 
criticar problemas da sociedade, produzindo, então, novas obras com temáticas engajadas. A análise da obra 
possibilita a percepção de união entre sociedade e arte, e isso possibilita o estudo do texto dramático dentro do 
contexto sócio-histórico. O presente trabalho, nesse sentido, atua como instrumento de formação, possibilitando 
a aquisição de conhecimentos sobre a realidade e a cultura brasileira a partir da temática que aborda. 

Para tanto, utilizamos como fundamentação teórica os seguintes autores: Fausto (2001), a partir do 
qual foi estudado o contexto histórico de produção e circulação da obra, a saber, o regime militar brasileiro; 
Facina (2004) e Candido (2010), que abordam a relação entre literatura e sociedade; Coutinho (2004), que trata 
da história do teatro no Brasil; Grazioli (2007), Grésillon (1995) e Rosenfeld (1965), que tematizam as 
características do texto teatral; e Silva (2001), que aponta algumas tendências da produção dramática de Dias 
Gomes. A partir deles, realizamos a análise da obra, adotando uma abordagem de cunho qualitativo, mediante a 
intepretação dos sentidos do texto. 

O artigo estrutura-se da seguinte forma. Primeiramente, expomos a fundamentação teórica, e nela 
abordamos as características do texto teatral escrito, a evolução da literatura dramática no Brasil, elementos da 
vida e obra de Dias Gomes, o contexto histórico da ditadura militar brasileira e a relação entre literatura e 
sociedade. Em seguida, apresentamos a metodologia, caracterizando a pesquisa e delineando as categorias de 
análise. Posteriormente, procedemos à análise da obra. Por fim, segue a conclusão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O Texto Teatral Escrito e a Produção de Dias Gomes 

Segundo Rosenfeld (1965), Aristóteles dividiu as obras literárias em três gêneros: o lírico, épico e 
dramático, cada um possuindo sua importância e significado. O gênero lírico é bastante subjetivo, as emoções 
podem ser expressas de forma muito ampla, algo que os outros gêneros não permitem.O gênero épico tem 
como função principal relatar um enredo, sendo ele um romance, uma crônica ou qualquer outra forma de 
narração. O gênero dramático compreende os textos que foram feitos para serem encenados através de peças 
de teatro. Nesse gênero, veicula-se qualquer tema, e o autor encontra-se oculto, como se o texto se mostrasse 
de modo autônomo, absoluto e emancipado do narrador, de maneira que os personagens são os únicos 
locutores. No gênero dramático, não há mais quem apresente os acontecimentos, estes se apresentam por si 
mesmos, como na realidade, fato esse que explica a objetividade e, ao mesmo tempo, a extrema força e 
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intensidade do gênero. Os textos dramáticos desenvolvem-se em personagens, ações dramáticas, ambiente e 
tema. São divididos em duas grandes variedades (tragédia e comédia), e o texto estrutura-se em rubrica e 
discurso direto. O teatro se manifesta no texto dramático através das rubricas, como já foi dito, que é 
inteiramente absorvido pelo palco.  

Como já foi dito, o gênero dramático já "nasce" pronto para ser encenado, sendo projetado apenas 
com esse fim: "A gênese do texto de teatro dificilmente pode ser concebida sem levar em consideração as 
propriedades cênicas" (GRÉSILLON, 1995, p. 282). Por isso, argumenta-se que o componente cênico coexiste com 
o texto desde o projeto inicial. Porém, muitos já afirmam que o texto teatral pode ser trabalhado apenas com 
finalidade de leitura. Assim, a leitura do texto teatral seria tão viável e importante quanto a leitura dos demais 
gêneros literários. Muitos ainda não aceitam essa afirmação, pois isso deixaria o gênero dramático incompleto 
sem as suas virtualidades espetaculares, estaria sempre pré-pronto, inacabado, pelo menos até que ocorresse a 
sua representação. Mas podemos afirmar, com base em Grazioli (2007), que a leitura do texto teatral também se 
apresenta como um alternativa viável. As rubricas são o ponto mais forte da leitura dramática, dessa forma, 
sendo importante a valorização de sua presença. As rubricas dos autores são elaboradas especialmente para 
serem lidas, o que revela a existência de um trabalho elaborado em torno desse elemento.Dessa forma, fica claro 
que é possível o estudo do texto dramático condicionado somente à análise do texto escrito, mesmo 
reconhecendo suas especificidades e seu fim último: a encenação. 

O gênero dramático, tal como conhecemos hoje, originou-se na antiguidade grega. As primeiras 
apresentações gregas eram manifestações destinadas ao culto ao deus Dionísio. De início, tinha objetivo 
religioso, que foi sendo perdido com o tempo. A história do teatro brasileiro, segundo Coutinho (2004), começou 
com o descobrimento do Brasil. Os jesuítas foram os primeiros a desenvolver essa arte no país, então colônia de 
Portugal. O tempo passou, e em 1770 o teatro começou a ter caráter nacional, quando as primeiras companhias 
brasileiras começaram a se fixar no território. Pouco era investido no teatro, os atores eram das camadas mais 
pobres, os teatros eram sem estrutura e eram abertos à multidão. O teatro nesse tempo ainda não havia 
adquirido características nacionais, apenas estrangeiras. O mesmo só veio a se desenvolver com a chegada de D. 
João VI ao Rio de Janeiro, onde foi construído um teatro a altura. O movimento romântico foi um dos grandes 
impulsionadores da literatura dramática no Brasil. Mesmo assim, o teatro brasileiro continuou a passar por 
muitos altos e baixos, se estruturando apenas no século XX. A ditadura restringiu muito o teatro, pois o mesmo 
servia como denúncia social. Hoje, o teatro se encontra, de certo modo, elitizado, pouco acessível às pessoas, 
mas livre para se expressar da forma que quiser. 

O teatro com características de engajamento social ocupou o seu espaço na sociedade brasileira em um 
momento de “hegemonia cultural da esquerda”, que aconteceu na década de 1960. Assim, o conceito de 
engajamento foi sendo delimitado como “a atuação do intelectual através da palavra (articulada em prosa e 
ensaio), colocada a serviço das causas públicas e humanísticas” (SARTRE 1993 Apud NAPOLITANO, 2001, p. 104). 

O teatro engajado surgiu no seio do teatro burguês.Esses públicos se encontravam em dois níveis: um 
grupo social que deveria conduzir um processo reformista-revolucionário e outro que se tratava de ampliar a 
esfera pública de arte engajada, entendida como veículo de conscientização das massas. Com o surgimento do 
Arena e do teatro engajado, por volta da década de 1950, os mesmos serviam para a formação e novos atores e 
diretores, com o eixo do teatro voltado, sobretudo, ao público para conscientizá-los e fazê-lo refletir sobre a 
realidade brasileira.A arte engajada do teatro buscava a conscientização  da população através da “consciência-
emoção” fazendo ponte com a linguagem dramática e realista. Assim, os textos defendiam o caminho da 
“emoção”como base da “consciência” social. Nesse contexto, o teatro engajado conseguiu agradar grande parte 
do público jovem e estudantil da época, trazendo um público mais amplo para essa nova forma de se fazer 
teatro, não voltado ao às temáticas burguesas. 

Nesse sentido, Guarnieri e Vianinha conseguiram conciliar nos textos qualidade estética e crítica social, 
utilizando uma linguagem que era assimilada por diversos públicos de origem social e formação cultural 
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diferentes. Vianinha defendia uma linha de atuação dura do teatro engajado junto ao público, com a estratégia 
de conseguir uma audiência massiva. O grande público jovem passou a ser a audiência maior no teatro, 
garantindo uma sociabilidade maior e mais forte, mostrando a identidade da cultura política “nacional-popular”. 
Com o tempo, a crença da “consciência-emoção” sofreu abalos e não possuía a mesma eficácia. Mesmo assim, 
após 1964, o teatro de esquerda amplia mais uma vez o seu público.  

No contexto do teatro brasileiro do século XX, um dos nomes de maior repercussão entre nós foi o 
baiano Dias Gomes. Alfredo de FreitasDias Gomes, nasceu em Salvador, dia 19 de outubro de 1922, e é 
considerado um dos maiores dramaturgos do Brasil. Para ele, o teatro era a arte mais adequada para servir como 
denúncia, debate e reflexão. No seu caso, frisava os problemas sociais do país, em virtude se duas aspirações 
nacionalistas (Cf. SILVA, 2001).Dramaturgo, autor de telenovelas e radialista, é o autor de diversos textos 
teatrais: “A comédia dos moralistas” (1938), “Amanhã será outro dia” (1941), “O pagador de promessas” (1960), 
“A invasão” (1960), “O santo inquérito (1966), “O rei de ramos” (1978) e outros. 

Como sabemos, o Brasil passou por um momento político difícil, quando a ditadura militar foi imposta. 
Dias Gomes, como vários outros comunistas, foi perseguido por se mostrar contrário aos militares. Dias Gomes 
foi um dos primeiros a utilizar o teatro para se organizar contra a ditadura militar, de modo que algumas de suas 
obras produzidas na época demonstram esse engajamento. Dias Gomes apoiava o teatro popular a favor do 
povo. As obras de Dias Gomes são cheias de críticas que assolam a sociedade, e por isso, na época da ditadura, 
muitos de seus trabalhos foram censurados. Os textos possuem muita força dramática e autenticidade.  Dias 
Gomes optou por uma arte nacional, democrática, popular, conscientizadora e revolucionária que contribuísse 
para uma transformação progressista da sociedade brasileira. 

2.2 A Ditadura Militar Brasileira 

O movimento da ditadura foi lançado supostamente para livrar o país da corrupção e do comunismo e 
para restaurar a democracia. O mesmo foi comandado pelo Exército, Marinha e a Aeronáutica, que modificaram 
a forma de atuação do Executivo e do Congresso Nacional. Com tudo isso, o regime quase nunca assumiu 
expressamente sua feição autoritária, mas a democracia foi fortemente violada. Os militares tomaram conta do 
poder e foram os responsáveis por começar as perseguições aos adversários da ditadura, envolvendo, em grande 
parte, torturas e prisões. 

As repressões mais violentas concentraram-se no campo, principalmente no nordeste brasileiro. Além 
disso, reprimiu as posições nacionalistas e de esquerda ao governo. Dessa forma, políticos importantes, como 
governadores, perderam seus cargos. O regime militar deu um passo importante no controle dos cidadãos, 
através de programas como o SNI (Serviço Nacional de Informações), que eram utilizados na coleta de 
informações de interesse da segurança nacional. 

No período da ditadura, a perda dos direitos individuais foi a principal das características. Os artistas 
sofreram muito com isso, pois utilizavam da sua arte para fazer denúncias da sociedade. A liberdade artística era 
censurada, os posicionamentos políticos só podiam ser manifestados se fossem favoráveis à ditadura, caso 
contrário, o “infrator e subversivo” poderia ser punido. No início, muitos foram os apoiadores da ditadura, como 
a Igreja Católica, muitos meios de comunicação e a imprensa. Mas com o tempo, o regime foi perdendo esses 
apoios.  

Na época da produção e veiculação de “O santo inquérito”, estava no poder o general Castelo Branco, o 
primeiro presidente da ditadura militar, a governar entre 1964 e 1966, cujo plano político principal era a 
“democracia restringida”. Segundo Fausto (2001), tinha muitos planos de governo como, por exemplo, o plano 
da lei da greve, a estabilidade no emprego após 10 anos de serviço, o estatuto da terra, comércio com o exterior, 
alinhamento com a política americana e o principal, o plano econômico. O governo Castelo Branco pregava a 
implantação de um regime autoritário, com controle militar estrito do sistema de decisões, para levar mais 
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longes a luta contra o comunismo e a corrupção. Ocorreu também a extinção dos partidos políticos existentes e a 
criação de dois únicos partidos: Aliança Renovadora Nacional (Arena) que congregava os partidários do regime e 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que configurava a oposição.  

No plano político, Fausto (2001) destaca a pressão da chamada “linha-dura” dos militares por medidas 
mais enérgicas e repressivas contra o comunismo e a corrupção. Além do bipartidarismo, estabeleceu-se a 
eleição indireta para presidente da República e para governadores, cassações de mandatos de políticos da 
esquerda (os considerados comunistas), demissões no funcionalismo público de comunistas e pessoas contrárias 
ao regime, repressão de estudantes, sindicatos e de artistas, redução do campo de atuação do Congresso 
Nacional e ampliação dos poderes do Executivo.   

Sucedendo Castelo Branco, veio Costa e Silva, depois a Junta Militar Provisória, Médici, Geisel e João 
Figueiredo. 

Os principais traços do governo militar após o 31 de março de 1964 foram que pela primeira vez a 
cúpula das forças armadas assumiram diretamente o poder e muitas funções do governo. O esse regime 
implantado em 1964 não foi uma ditadura pessoal, pois era o congresso quem elegia o presidente da República e 
os militares não governavam sozinhos."O populismo deixou de ser utilizado como recurso de poder." (FAUSTO, 
2011, p. 284).  

2.3 A Relação entre Litertatura e Sociedade 

Esse contexto foi decisivo para a produção de “O santo inquérito”, e o conhecimento dele nos é 
imprescindível para compreender a obra e as críticas que ela promove. Isso se dá porque a literatura, incluindo a 
literatura dramática, possui uma estreita relação com a sociedade, e esta influencia aquela. 

Hoje podemos dizer, sem maiores restrições, que a sociedade está engajada na literatura e vice-versa, 
propondo, assim, reflexões sobre a relação de ambas (Cf. FACINA, 2004). Mas essa relação nem sempre foi assim 
tão clara aos olhos das pessoas. Muitos defendiam a tese de que a arte seria autônoma e isolada dos fatos 
sociais; outros, porém, defendiam que a arte era ou deveria ser expressão da sociedade. Os primeiros defendiam 
sua ideia com a justificativa de que eles, enquanto artistas, deveriam produzir sua arte sem qualquer 
envolvimento com temas públicos; ou seja, a arte não poderia se envolver com nada de caráter social. Outros 
apoiavam que os artistas tinham o dever de ser engajados com a realidade, dotando sua arte de uma função 
social. Eles, então, aproveitariam sua arte e a utilizariam como forma de denúncia de problemas, mostrando, 
assim, que a literatura não é autônoma da sociedade, mas a influencia e a reflete.  

Para Candido (2010, p. 40), “a obra depende estritamente do artista e das condições sociais que 
determinam sua posição.” Durante muito tempo, acreditou-se que obra seria considerada domínio público, de 
modo que a função do artista é definida historicamente por funções sociais; ou então a obra seria apenas fruto 
da inspiração puramente individual do artista. Hoje, acredita-se que a obra surge da confluência da iniciativa 
individual e das condições impostas pela sociedade, mesmo que o autor não tenha consciência disso.  

O autor ainda aponta os elementos que marcam a influência da sociedade sobre a obra: são os fatores 
socioculturais. Eles se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação.  

O grau e a maneira por que influenciam estes três grupos de fatores variam 
conforme o aspecto considerado no processo artístico. Assim, os primeiros se 
manifestam mais visivelmente na definição da posição social do artista, ou na 
configuração de grupos receptores; os segundos, na forma e conteúdo da obra; os 
terceiros, na sua fatura e transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro 
momentos da produção, pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade 
interior, orienta-o segundo os padrões da sua época, b) escolhe certos temas, c) usa 
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certas formas e d) a síntese resultante age sobre o meio. (CANDIDO, 2010, p. 31). 

Portanto, fica evidente a relação entre literatura e sociedade, quer ela aconteça de forma consciente ou 
inconsciente. Apesar de reconhecermos que as influências são mútuas, consideraremos neste trabalho de que 
forma o meio determina características da obra. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente artigo é filiado a uma pesquisa em desenvolvimento, intitulada “Texto teatral e 
engajamento social: a realidade retratada em obras de Dias Gomes e Jorge de Andrade”, e adota desta o seu 
delineamento metodológico: trata-se de uma pesquisa interpretativista; tem como técnica de coleta dos dados a 
pesquisa bibliográfica, que consiste na obra “O santo inquérito”, de Dias Gomes; tem como método de análise o 
dedutivo e segue a abordagem qualitativa. 

Para realizarmos a intepretação dos sentidos do texto, elegemos como categorias de análise os fatores 
socioculturais apontados por Candido (2010): estrutura social valores e ideologias e técnicas de comunicação. 
Primeiramente, contextualizaremos a obra; em seguida, relataremos seu enredo; posteriormente, refletirmos 
sobre alguns elementos que compõem a obra e materializam as críticas, notadamente os personagens; por fim, 
relacionaremos tais elementos ao contexto histórico da época em que foi produzida e veiculada. 

É preciso salientar, conforme já dissemos anteriormente, que a análise da obra fundamenta-se na 
leitura e não no texto encenado. Dessa forma, concordamos com Grazioli (2007), segundo o qual o texto teatral, 
a despeito de sua especificidade quanto a sua finalidade, que é a encenação, pode ser apreciado, compreendido 
e, por conseguinte, estudado através da leitura, considerando-se sua materialidade escrita. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O santo inquérito foi escrito em 1966, período, como já foi dito, em que a ditadura militar estava 
sendo colocada em prática no Brasil. Apresenta um forte protesto contra todas as formas de intolerância e 
liberdade de pensamento. Dias Gomes utilizou um acontecimento do passado para relatar algo do presente, com 
o intuito de "enganar" a censura. "Assim, Dias Gomes denuncia na peça o atentado contra a integridade física e o 
direito de livre pensamento e expressão dos seres humanos." (SILVA, 2001, p. 140) 

Na obra, o autor denuncia, como já foi dito, o pensamento dominante da Igreja Católica e a opressão 
da ditadura militar. "A peça de Dias Gomes é um grave, indignado e sincero protesto contra todas as formas de 
intolerância, contra todos os atentados à liberdade de pensamento, e também - nas suas últimas cenas - contra 
todos aqueles que se omitem e se calam diante desses atentados." (MICHALSKI ANO Apud SILVA, 2001, p. 139). 

O livro tem como personagem principal a jovem Branca Dias, que estava à beira do rio Paraíba e 
salvou o Padre Bernardo do afogamento. Desde então, ficam amigos, e o padre torna-se o seu conselheiro 
religioso. Ele passa a perseguir Branca e insistir fortemente que ela estava sendo tentada pelo Diabo, pois este 
ficaria, segundo o sacerdote, ao redor de pessoas boas para levá-las ao mau caminho. Branca então conversa 
com Augusto Coutinho, seu noivo, e Simão Dias, seu pai, sobre o que estava acontecendo em sua vida naquele 
momento. Padre Bernardo avança em suas acusações e ordena que Branca procure a Santa Inquisição para 
conseguir o perdão dos seus pecados contra a Igreja, e, dessa forma, Branca recebe em sua casa a visita do 
Notário e do Visitador. Ela, seu pai e o noivo são apresentados ao Tribunal do Santo Ofício. Mesmo inocente, 
Branca é aconselhada a se declarar uma herege e pedir perdão ao Tribunal. Primeiramente, nega tudo, mas, após 
ver o seu noivo submetido a torturas, acaba confessando-se culpada, mesmo sendo inocente.  Seu pai, também 
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inocente e com medo de morrer, assume uma culpa que não é sua e é absolvido. Augusto, ao contrário, em 
nome de sua dignidade, não assume uma culpa que não é dele e é morto vítima de torturas. Branca, ao saber do 
destino e da coragem de seu noivo, fica a favor da dignidade humana e de Augusto, nega-se também a assumir 
seus “pecados” e morre queimada na fogueira da Inquisição. 

O livro já se inicia com o julgamento de Branca. O livro conta toda a trajetória dela até estar ali, presa 
e prestes a ser condenada injustamente pela Santa Inquisição. Os fatos de sua vida são narrados desde que 
conheceu, por acaso, o padre Bernardo, grande culpado por tudo aquilo que está acontecendo. A obra nos passa 
a ideia do julgamento de Branca com muita precisão, no qual quase todos os elementos (ré, acusadores, juiz e 
testemunhas de acusação) são colocados em cena. De apenas um deles sente-se ausência: a defesa da acusada, 
impedida do seu direito pelo simples fato de estar "desobedecendo" as vontades de quem está acima dela, no 
caso a Santa Inquisição. Isso nos mostra a perda dos direitos e da liberdade de pensamento. 

Branca: Mas não posso reconhecer uma culpa que sinceramente não julgo ter. 
Se sou inocente, se nada podem provar contra mim, o que devo suplicar a 
este Tribunal é que reconheça a minha inocência. (GOMES, 2006, p.131) 

Branca é simples, pura, sincera, ama a vida e a natureza, os animais, seus semelhantes e Augusto, seu 
noivo. Ela acredita em Deus e no livro é condenada pela Santa Inquisição à morte na fogueira. Diretamente, a 
condenação de Branca é uma crítica a certos procedimentos da Igreja Católica durante a Contra-Reforma 
Católica, resgatando, desse modo, um acontecimento histórico que, embora bastante comovente, estaria um 
pouco distante da realidade cotidiana das pessoas da época. 

Entretanto, a crítica vai mais além. Indiretamente – e tinha que ser assim, dada a censura que afligia os 
artistas da época –, constrói-se uma crítica contra os abusos da ditadura militar. Em última instância, critica 
qualquer forma de repressão que cerceia a liberdade de pensamento e de expressão dos indivíduos. Branca, 
então, representa todos aqueles que durante a ditadura militar fizeram frente a ela e foram violentamente 
reprimidos e calados eternamente.  

Augusto, noivo de Branca, é um rapaz educado, de boa família, que estudou na Europa e é morto pelas 
torturas da inquisição. É um homem de princípios e que eleva a moral humana acima de qualquer outro 
pretesto, até da própria vida.  

Augusto: Por uma causa qualquer, grande ou pequena, alguém tem que 
sofrer. Porque nem de tudo se pode abrir mão. Há um mínimo de dignidade 
que o homem não pode negociar, nem mesmo em troca da liberdade. Nem 
mesmo em troca do sol. (GOMES, 2006, p. 111) 

Através da fala do personagem, faz-se referência, no âmbito dos acontecimentos da peça, aos abusos 
da Igreja Católica e, no contexto histórico em que a obra está inserida, a todas as pessoas que eram submetidas 
às torturas do regime militar e que muitas vezes morriam se não quisessem revelar, confessar ou dizer o que os 
militares queriam ouvir.  

Padre Bernardo é o padre salvo do afogamento por Branca e que a denuncia ao Santo Ofício. O padre 
representa os militares, que perseguiam e denunciavam supostos "suspeitos" que eram contra o regime da 
ditadura.  Ele é jesuíta e de início os seus princípios são impecáveis: ele realmente quer salvá-la dos supostos 
pecados que envolvem a sua vida. Mas, quando a sua paixão proibida por Branca começa a tomar conta dos seus 
sentimentos e torturá-lo por isso, ele só encontra uma forma de combatê-la: punir Branca, pois, dessa forma, 
seria a sua própria punição. Assim, ele montou todo um contexto para agir e condenar Branca para se livrar 
desse pecado.  

Simão, pai de Branca e cristão novo, representa todos aqueles que abandonam seus ideais e se juntam 
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à repressão imposta pela ditadura para salvar sua vida, em troca, também, de sua dignidade, perdida após o ato 
de covardia. Simão Dias age no sentido de salvar-se a qualquer preço e a qualquer custo, o maior deles a sua 
dignidade. 

Simão Dias: É uma loucura pensar que, num momento desses, se possa salvar 
alguma coisa além da vida. Desde o primeiro momento compreendi que devia 
aceitar tudo, confessar tudo, declarar-me arrependido de tudo. Vamos nós 
discutir com eles, lutar contra eles? Tolice. Têm a força, a lei, Deus e a milícia 
– tudo do lado deles. Que podemos nós fazer? De que adianta alegar 
inocência, protestar contra uma injustiça? Eles provam o que quiserem contra 
nós e nós não conseguiremos provar nada em nossa defesa. Bravatas? 
Também não adiantam. Eu vi o que aconteceu com Augusto. 

..................................................................................................................... 

Simão Dias: Em primeiro lugar, o homem tem a obrigação de sobreviver, a 
qualquer preço; depois é que vem a dignidade. De que vale agora para nós, 
para os pais dele, para você, para ele mesmo, essa dignidade? (GOMES, 2006, 
p. 118-119) 

Nesse ato de covardia de Simão, Dias Gomes chama a população brasileira para a tomada de alguma 
atitude contrária aos militares.  Nesse contexto, mostra como existiam pessoas que na época da ditadura 
colocavam de lado os seus preceitos morais em troca da sobrevivência. Porém, mostra também outra realidade: 
aqueles que encaravam a realidade e exaltavam certos valores humanos, como a dignidade, até as últimas 
consequêncas. 

O Santo Ofício, no caso, representaria a ditadura. Os procedimentos dos inquisitores podem ser 
associados aos julgamentos e interrogatórios dos militares. Ambos utilizavam métodos de tortura para conseguir 
verdades, mesmo que em grande parte das vezes, fosse para conseguir algo falso, apenas para obter 
informações que eles achavam ser verdadeiras. Eles não deixavam também que o acusado tivesse direito a 
defesa, a sua opinião sobre o acusado prevalecia independetimente acima de qualquer defesa apresentada, 
mostrando uma superiorade sobre as pessoas. A forma de acusar era igual, aquela que se resume apenas em 
apontar, acusar, torturar e esperar que a vítima assuma uma possível culpa e assim ser punido como deve. Mas o 
final do livro, que aparentemente representa a vitória da Igreja ou da ditadura, significa exatamente o contrário: 
Dias Gomes deixa claro que os opressores jamais iriam vencer, já que Branca e Augusto morreram confirmando 
seus pensamentos, hábitos e atitudes, ou seja, defendendo seu direito de livre pensamento e expressão.  

Os personagens, portanto, atuam como tipos coletivos que representam – quer no contexto da Santa 
Inquisição, da ditadura militar brasileira ou de qualquer situação de intolerância e cerceamento da liberdade de 
expressão e de pensamento – os opressores, os oprimidos corajosos e os omissos. 

As formas de expressão ditas como "contrárias” ao que a ditadura apresentava como meio de vida, 
então, eram censuradas e tiradas de cena pelo simples fato de comentar algo que não fosse do agrado dos 
militares, assim, como dito, reprimindo fortemente a quem se opusesse a ela. O teatro sofreu muito com essas 
medidas, porque era um poderoso instrumento de denúncia social e que correspondia a uma das formas de 
entretenimento da época, sendo um alvo de constantes ataques dos militares, impondo a censura. Com isso, em 
vez de deixar à mostra sua mensagem enquanto teatro, os autores mascaravam as mensagens a fim de continuar 
com as denúncias sociais e não serem reprimidos. 

 

5. CONCLUSÃO 
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As artes demonstram, em alguns contextos, mais do que o estado de expressão do autor: tornam-se 
objetos a favor da luta de alguma causa. Essa luta, por exemplo, pode ser observada na obra “O santo inquérito”, 
de Dias Gomes: a arte engajada a favor das liberdades de pensamento e expressão.  

Com o objetivo de evidenciar as críticas presentes na obra, estudamos as características do texto 
teatral escrito, aspectos da vida e obra do autor, o contexto histórico referente aos primeiros anos da ditadura 
militar e a relação entre literatura e sociedade. A partir desse aporte teórico, procedemos à análise da obra, que 
evidenciou o contexto de publicação da obra, o relato do enredo, uma análise do que as personagens 
representam realmente e a relação do enredo e das personagens com o contexto social. 

O trabalho, nesse sentido, possibilitou-nos um contato com manifestações artísticas, e, por meio do 
estudo delas, a formação de um senso crítico mais amplo. Pudemos vislumbrar interpretaçõesimplícitas 
referentes a um contexto histórico, social e cultural do tempo em que o livro foi escrito e apresentado ao público 
em geral, a saber, críticas e denúncias sociais contra a ditadura militar brasileira e, num contexto mais amplo, 
contra todas as formas de repressão e cerceamento de direitos. 
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RESUMO  
 
Os “monstros” são figuras comuns em todas as 
sociedades, mesmo que mal compreendidos pela 
maioria das pessoas, haja vista o modo como os 
meios de comunicação veiculam o assunto, fazendo 
com que construamos uma imagem estereotipada 
desses seres que habitam o imaginário desde a tenra 
idade. Um monstro é um ser com caracterização física 
e psicológica variável, podendo ser uma criatura 
adorável para alguns e abominável para outras. O 
autor brasileiro Nélson Rodrigues faz dessas criaturas 
a temática principal do seu livro Álbum de Família. 
Para melhor compreender a construção da obra 

rodrigueana, utilizamos as contribuições de 
estudiosos, como Freud, Júlio Jeha e Facourt, também 
a análise das diversas adaptações feitas para o setor 
teatral da obra de Nelson Rodrigues. Assim, ao longo 
do trabalho, analisaremos a estética de Nélson 
Rodrigues, à luz de propostas filosóficas, buscando 
explicar o discurso da obra e a maneira como ela se 
situa nos jogos das relações sociais, entre o que a 
sociedade abomina e o que deseja, o confronto entre 
o lícito e o ilícito. Tudo isso passando pela 
representação da entidade monstruosa construída 
pelo autor. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Monstro, Nelson Rodrigues, Sociedade, Álbum de Família. 

 

UNVEILING MONSTERS: A STUDY ON THE MONSTROUS IN THE FAMILY ALBUM, BY NELSON 
RODRIGUES. 

ABSTRACT  
 

The monsters are common figures in all 
societies, even if poorly understood by most people, 
given how the media convey the subject, causing a build 
stereotypical images of these beings that inhabit the 
imagination from an early age. A monster is a being with 
psychological and physical characterization of variable, 
can be a lovable to some and abominable for others. 
The Brazilian writer Nelson Rodrigues of these creatures 
is the main theme of his book Family Album. To better 
understand the construction of rodrigueana work, we 
use the contributions of scholars such as Freud, Julio 

Jeha, Facourt also the analysis of the various 
adjustments made to the industry's theatrical work of 
Nelson Rodrigues. Thus, throughout the paper, we 
analyze the aesthetics of Nelson Rodrigues, in the light 
of philosophical proposals, seeking to explain the 
discourse of work and how it stands in sets of social 
relations between what society abhors and what you 
want, the confrontation between licit and illicit. All this 
through a representation of the monstrous entity 
constructed by the author. 

 

 KEY-WORDS: Monster, Nelson Rodrigues, Society, Family Album.  
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DESVENDANDO MONSTROS: UM ESTUDO SOBRE A MONSTRUOSIDADE EM ÁLBUM DE 

FAMÍLIA, DE NÉLSON RODRIGUES. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Monstros são comuns em filmes de terror ou em contos de horror, mas não é somente 
nesses campos em que é notável a participação de monstros. Elementos das obras de diversos 
filósofos e autores mostram que os monstros são “ingredientes” indispensáveis na sociedade 
e fazem-se presentes em todos os âmbitos e camadas sociais. Neste trabalho, há a análise da 
obra de Nelson Rodrigues Álbum de Família, a partir da qual buscamos, de certa forma, 
refletir acerca da posição desses seres na sociedade em que vivemos e, mais especificamente, 
na constituição do texto literário, enquanto espaço de construção de relações conflituosas 
inerentes à própria condição humana. 

 

As origens do fabricante de monstros: Nélson Rodrigues  

O escritor Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife no dia 23 de agosto de 1912. Foi 
o quinto filho de quatorze irmãos. Ainda infante, foi morar no Rio de Janeiro com toda a sua 
família. Filho do ex-deputado federal e jornalista Mário Rodrigues, ambos trabalharam no 
jornal Correio da Manhã que era de domínio de Edmundo Bettencourt.  

Em 1920 após ir com toda a família para o Rio de Janeiro, o pai do escritor funda seu 
próprio jornal, A Manhã. Foi no jornal do pai que Nelson começou sua carreira como 
jornalista. Ele escrevia na seção de polícia e tinha apenas treze anos de idade. Foi com as 
histórias de assassinatos, entre casais apaixonados, quando escrevia no jornal, que Nélson 
começou a ter as primeiras idéias de como tecer suas futuras obras.    

  
Figuras 1 e 2 – Foto do escritor  (1) Nélson 

Rodrigues, sua pose é bem semelhante à famosa e 
polêmica foto do psicanalista Freud (2)“Imagem 

colhida da internet” 

 
Foi assim que Nélson Rodrigues deu início ao seu cenário monstruoso, juntando idéias 

já conhecidas por ele da época do jornal à vivência dele na zona norte do Rio de Janeiro. 
Nélson conseguiu reunir, em suas obras, simplesmente, o cotidiano, tão absolutamente 
trágico, visto por ele como algo escondido pela grande maioria, haja vista o medo de 
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reprovação que as pessoas sentem diante do olhar inquisidor vindo do outros, gerando, o 
que, na nossa proposta de estudo, chamamos de “alteridade radical”. 
 
Sobre as origens do medo: O Monstro e suas representações 
 

O medo, desde a época pré-histórica, está presente na realidade do ser humano, 
tendo em vista que desde os primórdios já existia uma sociedade, mesmo que pouco 
desenvolvida. Dessa forma, já se havia uma vaga noção do que se considerava errado ou certo 
e o que poderia surgir desse embate. A presença constante de circunstâncias nebulosas em 
torno de fenômenos naturais, como chuva, trovão, relâmpago, noite e dia, provocava temor 
diante do desconhecido, uma vez que a ausência de explicação científica para tais fenômenos 
fez surgir os princípios míticos do bem e do mal, do bom e do mau, e das diversas 
representações que essas dicotomias ganharam ao longo da história da humanidade.  

É nesse contexto, que situamos as primeiras representações básicas em torno da 
construção de entidades monstruosas, inicialmente atribuídas aos deuses, para, 
posteriormente, a própria condição do homem em sociedade e os conflitos que surgem a 
partir daí motivarem as construções simbólicas em torno do obscuro, do inexplicável e do 
sobrenatural advindo dos estudos do homem, no seu aspecto antropológico e, em 
decorrência de sua natureza social, pelos princípios da Sociologia. A literatura, enquanto 
produto cultural, passou a ser veículo desses conflitos, de modo que a própria condição do 
autor, o seu olhar-filtro, possibilita a projeção desses seres que, em verdade, é a própria 
condição humana em cores, talvez mais sensíveis, porém, não totalmente desconectada da 
realidade palpável. Destarte, na obra literária do escritor brasileiro Nélson Rodrigues, Álbum 
de Família, se torna claro a presença de tais monstros e sua atuação em meio ao mundo. Mas 
o que pode ser considerado “monstro”?  

Segundo Julio Jeha(2007), na Grécia antiga já se via a pertinência desta questão e os 
grandes filósofos da época tentaram criar uma tese, inclusive Aristóteles chegou a afirma que 
monstro era tudo a aquilo que quebrava as leis da natureza, como por exemplo, gêmeos, que 
por sua raridade eram considerados monstros. Essa tese convenceu poucos e durou durante 
vários séculos, no período dos grandes imperadores, monstros eram pessoas que pregavam 
conspirações ou eram contra a forma de governo dos lideres. Com a ascensão da religião 
cristã, o filósofo da igreja Católica, Agostinho, afirmou que monstro era tudo aquilo que fazia 
o ser humano se afastar de Deus, e como por conseqüência da Igreja e das leis da sociedade 
da época. A partir do século 19, teólogos como Marx, Freud e Nietzche, tentaram investigar o 
que seria um monstro e chegaram à conclusão de que o mal não era concreto e por sinal 
dependia do referencial, ou seja, do que poderia ser um monstro para determinada pessoa.   

Ainda baseando-se nos estudos de Julio Jeha pode-se afirmar que monstro é tudo 
aquilo que gera transgressão em relação às leis da sociedade, ou seja, toda e qualquer ação 
que contraria o que determinado povo considera certo, de modo que tais ações são 
absurdamente mal vistas aos olhos das mesmas. Em Álbum de Família, o autor Nélson 
Rodrigues utiliza a família, normalmente projetada como o berço para uma sociedade justa, 
moral, ética e politicamente correta, enfim, a “célula-mater”, para quebrar com velhos 
estereótipos desenvolvidos ao longo da “fadada civilização humana”. Na trama, pais, filhos e 
tios desenvolvem, entre eles, relações amorosas proibidas, mas existentes mesmo que 
disfarçadamente na sociedade. É nesse cenário de amor proibido e relações ocultas que é 
construído todo esse cenário que alguns tentam ocultar. É possível, assim, destacar, na 
narrativa rodrigueana, dois tipos de entidades monstruosas: o monstro físico e o monstro 
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moral.  O monstro físico relaciona-se diretamente a fatores que influenciam no aspecto físico 
do ser humano, como por exemplo, doenças, cegueira, deficiência física, dentre outros. 
Diferentemente do monstro moral, onde, segundo Julio Jeha “o monstro moral, consiste na 
desordem da vontade humana, quando a violação se desvia da ordem moral livre e 
conscientemente. Vícios (Consumo de drogas), pecados (Ira e Luxúria) e crimes (assassinato e 
incesto), são exemplos do monstro moral, entre parêntese se pode observar como tal mal 
moral se concretiza em sociedade com alguns dos exemplos.Diferenciando-os, o mal físico 
ocorre quando algo afeta nosso físico, enquanto o objetivo do mal moral é provocar 
sofrimento ao outro”. 

 
Figura 3 – Visão da família a vista do filho, pode-se perceber que por algum motivo, o pai é 

um monstro para ele, mas não para a outra menina do desenho. “Imagem colhida da 
internet” 

 Tia Ruth, por exemplo, é a representação da mulher feia e sem o menor encanto 
sexual. Ironicamente, Nélson nos mostra a sociedade seguindo as suas normas de beleza, o 
que, obviamente, acaba por excluí-la dos prazeres que o aspecto físico agradável provoca. 
Nonô, por sua vez, é o “louco”, que anda sempre nu, possui uma aparência de bicho, e 
representa, para sua mãe, a simbologia do pecado, a prova viva da relação incestuosa. Já 
Guilherme – que comete autocastração – para evitar, em outro foco conflituoso da narrativa, 
a consumação do incesto (temática corrente em Nélson Rodrigues, muitas vezes, abordada de 
modo explícito ou de maneira sugerida e subentendida) com a sua irmã . 

Dado o caráter forte e impactante das monstruosidades representadas pelas 
personagens de Nélson em sua obra, a peça foi censurada em 1945 e só veio a ser encenada 
em 1965, trazendo, em sua composição, construções dramáticas em torno de entidades 
transgressivas, confrontadoras e desafiadoras do modo de ser aparente e superficial da 
sociedade da época. Temáticas como homossexualidade, traição e incesto, dentre outras, 
caracterizam o discurso de Nélson Rodrigues, gerando, na verdade, um contradiscurso, que 
conflitua com a superficialidade das relações sociais, moralmente, aceitas.  

Esse modo particular de fazer literatura fez com que o próprio Nélson Rodrigues se 
autointitulasse como o “Anjo Pornográfico”, e as suas obras ganhassem, agressivamente, as 
variadas denominações, tais como “literatura pornográfica”, “baixa literatura”, 
“subliteratura”, aspectos que conferem ao criador e às suas criaturas o olhar da transgressão, 
que invade territórios consolidados pela pureza hipócrita capitalista, onde, ainda hoje, em 
pleno século XXI, impera o poder imperativo de uma sociedade machista e com ares de 
patriarcalismo, conforme nos mostra Castro (1992). 

 
Nascimento do abominável Monstro   

 
Segundo autores, como Julio Jeha (2007) e o próprio ícone da psicanálise Freud, um 
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monstro pode surgir em âmbito social de diferentes formas. Na acepção que utilizamos neste 
trabalho, a monstruosidade é gerada quando alguém produz aversão nos outros por ser 
contrário aos preceitos morais da comunidade. Assim, a palavra “monstro”, origina-se do 
Latim “monstrum” e, na origem, significa “corpo organizado, que apresenta conformação 
anômala em todas ou em algumas das suas partes, animal de grandeza desmedida, ser de 
conformação extravagante, imaginado pela mitologia. Pessoa cruel, desnaturada ou 
horrenda” (Ruy Castro, 1992).  

Aplicado a sociedade, o monstro não é um ser que aterroriza por ser feio ou querer a 
morte dos outros. E sim, pelos desejos mais profundos e ao mesmo tempo proibidos que, 
numa perspectiva psicanalítica, reprimimos o mais fundo que podemos dentro de nós 
mesmos. É daí que surge as três dimensões, o Ego (parte do ser que é visível a todos, ou seja, 
minhas ações e caráter que eu demonstro diante das outras pessoas), superego(responsável 
por manter o ID escondido das outra pessoas, manifesta-se por meio de reações que fazem o 
indivíduo pensar que seus desejos interiores e secretos são totalmente errôneos e malignos 
para a sociedade), e o ID (é onde fica guardado nossos desejos mais profundos e proibidos, é 
nele que está as principais características de formação do monstro, já que são esses atos 
proibidos que fazem aflorar em cada um uma face monstruoso em vista da sociedade). 
 Nelson Rodrigues usou claramente essa idéia de Freud sobre essas três divisões de 
subconsciente, fazendo com que cada personagem tivesse o seu monstro, mas na trama, acabasse o 
revelando. 

Relação de alteridade  

Ao se falar de monstros, não há como não surgir uma consistente reflexão em torno da 
questão da alteridade. E é exatamente em relação à monstruosidade existente entre duas 
pessoas que se revela o lado obscuro que mina, de algum modo, o contato entre elas. Seja por 
desejo ou por uma ação proibida nas convenções sociais, determinados aspectos físicos ou 
comportamentais de uma pessoa incitam as conexões estabelecidas e construídas entre o 
“ser” monstruoso e a caracterização das personagens em literatura, em específico, na obra 
rodrigueana.  É nesse momento que achamos pertinente dizer que a palavra “monstro”, 
etimologicamente, apresenta a mesma “raiz” do verbo “mostrar”. Do Latim, segundo o 
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (2010): “ Expor à vista, indicar. Do lat. monstrãre. 
Amostra. Ato ou efeito de amostrar”.    

Em Álbum de Família, a relação de alteridade é claramente vista, já que cada membro 
da família tem como monstro um de seus parentes ou pessoa muito próxima. Adultério, 
homossexualismo e incesto são os principais desejos reprimidos existentes entre os 
personagens. Essa relação monstruosa entre parentes que residem na mesma casa, faz com 
que o ambiente tenha um clima insuportável e principalmente monstruoso.  

Essas pessoas envolvidas no processo de alteridade, geralmente não se dão bem por causa 
dessa relação, mas estão ligadas por um laço a até o fim da vida, assim determinada à relação 
entre o Eu e o Outro.      

Entendendo os monstros da trama e a faceta monstruosa entre o homem e a mulher  
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Na perspectiva dos estudos de Dulce Whitaker (1988), observamos que o mito da 
desigualdade carregado pela sociedade com relação ao homem e à mulher, encontra uma 
forte projeção nas obras Rodrigueanas. Em Álbum de Família, é perceptível o privilégio que o 
personagem homem, Jonas, tem; enquanto que a sua mulher é submissa e qualquer ato que 
entendam como “mal” ou “inadequado” vale como vergonha para ela, tais atos não 
mostrados do mesmo modo quando referente ao homem. Ainda há o mito de que a mulher 
tem que ser a figura frágil e senhora do lar, observando isso pelo nome da mulher ser ‘D. 
Senhorinha’, vemos que Nelson Rodrigues revela explicitamente a desigualdade que ainda 
está presente na sociedade em suas obras, de uma forma nada convencional e que muitas 
vezes pasma os leitores. A forma como isso se revela, o modo como os sentimentos mais 
íntimos são projetados, acabam por constituir de uma maneira provocante de dialogar com o 
leitor, de modo que desperta, ora a simpatia, o desejo, ora suscita o nojo, a repugnância, 
diante dos que os personagens fazem. Por essa perspectiva, ser “monstro” transcende a 
tradicional visão de “monstro”, que concebemos geralmente ligado a uma origem 
sobrenatural. O monstro é, em Nélson Rodrigues, aquele que nos “mostra” o que nós somos, 
mas tememos. O desejo que sentimos e o medo que acompanha esse desejo é o início do 
conflito que se estabelece entre a aceitação da obra ou a sua rejeição. 

  

Figura 4 – A obra álbum de família já foi diversas vezes adaptada ao teatro, na primeira vez, 
recebeu vais e insultos, o que deixou Nelson Rodrigues muito feliz. “Imagem colhida da 

internet” 

 

Em Álbum de Família, o autor mistura a figura dos monstros em relação aos polos 
“homem-mulher”, “filho-mãe”, “irmão-irmã”, revelando o pensamento que muitas pessoas 
têm, mas bloqueiam devido à opinião dos outros. Os monstros são a representação dos 
pensamentos mais sórdidos que temos uma mistura do nosso ID com os desejos que não 
revelamos, às vezes, algo visto nos outros, mas que ignoramos em nós mesmos. Categorias 
comportamentais que, na maioria das vezes, não são bem vistas pela sociedade, por serem 
afrontadoras das regras definidas como do “bem”, em confronto com atitudes do “mal”.  

Na obra, por exemplo, D. Senhorinha é o monstro que mais chama atenção, por ser o 
fio condutor de toda armação do enredo, sendo a personagem que projeta, mais fortemente, 
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a questão do incesto e da traição. É, principalmente, a partir dela que indagamos: “Por que 
isso é errado?, “Sendo ela uma pessoa notadamente boa, o que a torna monstro?” 

Na verdade, acreditamos no princípio de que aquilo que as pessoas definem como 
certo, correto, lícito, não corresponde com o ideal de verdade que a humanidade elegeu 
como a melhor, já que, pela psicanálise, o seu superego sempre esta monitorando seus ideais, 
e Nélson Rodrigues revela o que tentamos não mostrar. Por isso que, muitas vezes, o autor foi 
criticado de forma exorbitante. Parece que o autor odeia seus personagens, mas os glorifica 
pelos seus atos, afinal “No Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte” 
(Nelson Rodrigues, obra bonitinha, mas ordinária).   

Considerações Finais  

Conclui-se, destarte, que Nelson Rodrigues atuou e continua atuando como revelador 
do semblante extremamente escondido e criticado pelos moralistas sociais, através de suas 
obras, apresentando ao leitor espaços imaginários onde a projeção do ser humano ocorre 
quebrando, muitas vezes, aquilo que a realidade concreta aponta como imoral e absurdo. 

A leitura da obra Álbum de Família desperta, destarte, num leitor mais sensível uma 
espécie de mal-estar, por se ver projetado naquele território ficcional cenas da “vida como ela 
é”, num trocadilho que se refere a uma outra obra do autor, mas que retrata, também, aquilo 
que somos, sem as máscaras que a vida nos obriga a utilizar. Tia Ruth, D. Senhoria, Nonô são 
representações, talvez exageradas, do que muitos de nós somos. Ler Nélson é ter esse contato 
mais íntimo com a nossa parte perdida de humanidade. Alguns, é verdade, podem dizer: “Mas 
ele criou monstros, criaturas-aberrações, que nos intimida”.  

Sem sombra de dúvida, a leitura de Album de Família funciona como uma vitrine, onde 
são expostas criaturas-pânicas, que nos surpreendem e nos fazem tirar os olhos do texto e 
sentir, de alguma maneira, que ali, estamos nós, discretos, escondidos em ações e 
pensamentos que nos metem medo por reconhecermos o lado mais obscuro, mais negro e, 
em outras palavras, mais desejantes de nós mesmos.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa realizada por meio do Observatório da Vida do 
Estudante da Educação Profissional (OVEP), tendo como objetivo traçar um perfil socioeconômico de 
alguns candidatos do interior do Rio Grande do Norte (RN), no Programa de Iniciação Tecnológica e 
Cidadania referente ao exercício de inscrição 2011 (PROITEC-2011), bem como colher opiniões dos 
candidatos a respeito do material didático produzido pelo Programa. O referencial teórico foi a 
semiótica francesa, que tem como objetivo explicar a  geração e a significação dos discursos em geral. 
Por meio de um questionário, foram colhidas e analisadas as informações dos candidatos sobre sua 
condição socioeconômica e sua opinião sobre o material didático elaborado pela equipe do ProITEC. 
 Constatamos que a maioria dos candidatos pertence à classe social mais baixa da escala social, de 
acordo com o IBGE, e que avaliaram positivamente, o material do PROITEC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Semiótica, discursos, OVEP, PROITEC-2011. 
 

 OVEP SPEECHES IN THE INNER  
 

ABSTRACT 
This paper presents some results of the research carried through by means of the Vocational Training 
Student’s Life Observatory (VTSLO), that is having as objective to trace a economic and social profile of 
the some enrolled candidates throughout a inner state of the Rio Grande do Norte  (RN), in the 
Citizenship and Technology Initiation Program (CTIP) referring to the 2011 activities, as well as collecting 
the candidates’ opinions concerning to the didactic material produced by the program. The theoretical 
referential was the French semiotics which has the objective of explaining the generation and the 
meaning of the speeches in general. Through a questionnaire, candidates’ information about their 
economic and social conditions and opinion related to the didactic material elaborated by the Program 
staff was collected and analyzed. It was identified that the majority of the candidates pertains to the 
lowest social level in the social scale, according to the IBGE, and that the candidates positively evaluated 
the ProITEC material. 
 
KEYWORDS: Semiotics, speeches, OVEP, PROITEC-2011. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetiva apresentar alguns resultados da pesquisa realizada por 
meio do Observatório da Vida do Estudante da Educação Profissional (OVEP), tendo 
como objetivo traçar um perfil socioeconômico de alguns candidatos de alguns 
municípios do interior do Estado inscritos no Programa de Iniciação Tecnológica e 
Cidadania referente ao exercício de inscrição 2011 (PROITEC-2011), bem como colher 
opiniões dos candidatos a respeito do material didático produzido pelo Programa. 

O PROITEC é um programa de educação a distância que visa atender a alunos 
que cursaram do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental e estão cursando o nono 
em escola pública e desejam ingressar nos cursos técnicos integrado de nível médio 
ministrados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN). 

Como disponibiliza material didático para seus atores envolvidos, o referido 
programa tem consciência da importância desse material para um curso na 
modalidade a distância e preocupação com a qualidade da prestação de seus serviços. 
Para tanto, os professores elaboradores do material reconhecem a imprescindível 
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necessidade de conhecer os candidatos inscritos no programa e de saber qual seu nível 
de satisfação em relação ao material produzido. Por isso, em anos anteriores, fizeram-
se pesquisas relacionadas aos recursos didáticos, cujos resultados orientaram a 
elaboração de novos materiais instrucionais. 

Em decorrência da nova institucionalidade e em consonância com a expansão do 
Instituto, o PROITEC vem recebendo um número crescente de inscrições distribuídas 
ao longo da geografia do Estado, cuja expansão aponta para uma diferenciação de 
nosso público-alvo. Aliado a isso, a criação do Campus EAD sinaliza a possibilidade de 
diversificação de mídias disponibilizadas ao aluno-candidato. 

Nesse contexto de coleta de informações sobre a vida dos candidatos, situa-se o 
OVEP, objetivando realizar análise quantitativa e qualitativa sobre o perfil 
socioeconômico dos estudantes matriculados no PROITEC em 2011 e sobre as opiniões 
desses candidatos a respeito do material didático a eles disponibilizado. Ademais, 
tenciona identificar como esse material está sendo utilizado pelo candidato e sugerir 
melhorias no processo de gestão e desenvolvimento do programa com vistas a 
melhorar seus indicadores, bem como o desempenho dos alunos inscritos. 

Portanto, conhecer o perfil socioeconômico desses novos alunos que buscam 
ingressar na instituição bem como analisar seu nível de satisfação em relação ao 
material didático e à diversidade de mídias disponibilizadas é fator importante para a 
continuidade e renovação do Programa com a qualidade que sempre foi sua marca 
peculiar. 

Para consecução dos objetivos apresentados acima, tomaram-se como corpus da 
pesquisa os dados informados nas fichas de inscrição do processo seletivo, bem como 
um questionário aplicado por ocasião da primeira avaliação do PROITEC-2011, para 
complementação de informações. 

A partir das análises dos dados pelo OVEP, o PROITEC poderá ter melhores 
condições de (re)pensar suas atividades didáticas, por meio de mudanças e/ou 
adaptações no curso, seja no material didático elaborado ou na própria metodologia 
do Programa, para atender melhor a seu público-alvo. 

 
2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

A significação do mundo natural e de seus discursos é uma preocupação, 
naturalmente, humana. Para Greimas (1976, p. 11), “o mundo só pode ser considerado 
humano na medida em que significa alguma coisa”.  Assim, propõe a significação como 
objeto de estudo em seu projeto científico. 

Resultante da correlação entre o plano de conteúdo semântico e sua 
manifestação no plano de expressão, a semiótica greimasiana (ou, atualmente, 
considerada como francesa) busca explicitar a geração e a significação dos discursos 
nas variadas áreas de atuação do homem. Onde houver geração de sentido, haverá 
possibilidade de constituição de objetos de análise para os modelos semióticos 
(PIETROFORTE, 2008). Assim, as respostas assinaladas dos candidatos foram tomadas 
como discursos, pois ali encontramos sentido, que deve ser captado. 

Sucintamente, podemos dizer que a semiótica pretende sistematizar a 
significação dos discursos em geral no percurso gerativo de sentido (GREIMAS e 
COURTÉS, 1983). Trata-se de um modelo constituído de três patamares: um nível 
fundamental, em que as categorias semânticas se apresentam numa oposição lógica 
do tipo S1 x S2; um nível intermediário que se define pelas relações juntivas entre 
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sujeitos e objetos de valor; e um nível discursivo, superficial, em que os elementos 
formais das categorias profundas são “concretizados” em atores que agem num 
espaço e num tempo, formatando as figuras e os temas dos discursos da sociedade. 
 
3 METODOLOGIA 

Nosso percurso metodológico consistiu na preparação de um questionário com 
questões de múltipla escolha, abordando aspectos da vida socioeconômica e as 
opiniões dos candidatos do ProITEC-2011 sobre o material didático produzido pela 
equipe do referido programa do IFRN. Esse questionário foi aplicado a todos os 
candidatos que participaram da primeira avaliação do programa. 

Em relação às questões “socioeconômicas”, limitamo-nos a identificar a renda 
familiar do candidato, suas condições de moradia e sua capacidade de conexão à 
internet. No quesito sobre moradia, importava saber se os candidatos moravam com 
os pais e se estes tinham automóvel particular, computador/note/netbook em casa e 
acesso à internet.  Dessa forma, pensamos que seria suficiente para identificarmos as 
condições materiais em que se encontram os candidatos do ProITEC-2011. 

A segunda parte do questionário visou a colher opiniões dos candidatos sobre os 
conteúdos de Português, Matemática e Cidadania. Foram abordadas questões sobre a 
qualidade do material produzido, sobre os conteúdos das disciplinas, os exercícios para 
aferição da aprendizagem e a interligação de conteúdos das disciplinas.   

Todo um esforço justificável em razão do desejo para favorecer a melhor 
preparação dos candidatos para o exame e para prestar um serviço de excelência à 
sociedade, eis um esforço que deve ser perseguido contínua e insistemente.   
 
4 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CANDIDATOS 

 
Considerando-se o corpus de análise que motivou este trabalho, podemos 

identificar os candidatos inscritos no ProITEC-2011 de acordo com seu perfil 
socioeconômico (IBGE-2009) como sujeitos semióticos em busca de seus objetos de 
valor. No patamar mais profundo, identificamos apenas uma oposição binária 
entre “riqueza” e “pobreza” e suas nuances intermediárias (FONTANILLE, 2007), que se 
apresentam entre a “riqueza” e a “pobreza” e caracterizam as diversas classes sociais. 

O gráfico 1 apresenta os percentuais das rendas familiares dos candidatos que 
participaram da pesquisa. Desse total 47% responderam que suas famílias recebiam 
entre R$ 500,00 e 1.000,00 reais, 16,5% dos candidatos apresentaram renda familiar 
menor do que R$ 500,00. Apenas 29% possuem renda entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 
e 6,5% responderam ter renda familiar acima de R$ 2.000,00. Tais resultados apontam 
que os candidatos estão incluídos nas classes sociais mais baixas da sociedade. 

Apesar de tais indicadores de renda familiar serem constrangedores para a 
dimensão econômica do Brasil, essa maioria dos candidatos inscritos fará parte do 
corpo discente do IFRN no próximo ano. Isso significa que a Instituição está atendendo 
prioritariamente os filhos das classes baixas deste país. Assim, essas classes têm uma 
oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, apesar da pequena quantidade 
de vagas.  
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Figura 1 – Gráfico sobre renda familiar dos candidatos 

A pesquisa realizada mostra ainda que mais 70% dos alunos candidatos têm 
algum tipo de computador em casa, contra 26% que não possuem. Isso demonstra que 
a maioria das famílias participantes do processo, mesmo não possuindo uma renda de 
nível mais elevado, tem se esforçado para adquirir tais equipamentos. 

 

 
 

Figura 2 – Gráfico sobre alguns pertences dos candidatos 

 
Os candidatos que possuem internet em casa equivalem a 55%, contra 45% dos 

alunos não possuem em casa acesso à internet. Quanto ao local de acesso, a pesquisa 
mostra que apenas 35% acessam internet de casa, e 65% que acessam de outros locais 
de acesso. 
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Figura 3 – Gráfico sobre o acesso dos candidatos à internet 

 
Fazendo um comparativo com o percentual das rendas familiares, com o número 

de candidatos que possuem computador em casa e com o percentual do número de 
acesso à internet em casa, os números revelam que a maiorias das famílias são de 
baixa renda, porém a maioria possui computador em casa e acesso à internet. Mas a 
minoria, que se aproxima da metade dos candidatos, não possui internet em casa. Isso, 
embora não impeça o acesso à internet, certamente constitui-se em mais um 
obstáculo a ser enfrentado.  

Assim, a relação lógico-semântica no nível fundamental dos discursos revela uma 
oposição entre a “riqueza” (ter muita ou ter mais condições materiais) e a “pobreza” 
(ter menos ou não ter condições materiais). Há dois percursos semânticos: um que vai 
da “riqueza” (não “riqueza”) à “pobreza” e outro inverso, que vai da “pobreza” (não 
“pobreza”) à riqueza. Notadamente, os candidatos do ProITEC-2011 encontram-se no 
segundo percurso, e muitos vão tomar o IFRN como instrumento para sua ascensão 
social, para realizar o percurso entre o não ter nada ou quase nada para o ter mais ou 
o suficiente. 

No patamar intermediário dos discursos, essa relação opositiva vai assumir a 
relação juntiva entre um sujeito (representado pelos candidatos do ProITEC-2011) e 
seu objeto de valor (que é, em última instância, sua realização profissional, mas, no 
caso específico do ProITEC, um dos objetos intermediários é a aprovação no exame do 
Programa).  Ou seja, a “riqueza” (ou o ter alguma coisa ou ter mais condições 
materiais) vai assumir a forma de um objeto de valor eufórico (desejado, positivo); ao 
passo que a “pobreza” vai ser o antiobjeto (disfórico, rejeitado).  

No patamar superficial dos discursos, vimos que os atores candidatos do 
ProITEC-2011, pessoas de ambos os gêneros, com número de inscrição específico, num 
tempo presente, residentes em diversos municípios do Rio Grande do Norte, 
apresentam-se, majoritariamente, incluídas nas classes de rendimentos mais baixas, 
conforme nomenclatura do IBGE-2009, não tendo as condições materiais para 
preparação mais adequada, suficiente para concorrer em condições de igualdade com 
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a minoria que, nos exames do ProITEC, alçam as médias aos patamares acima dos 
“sessenta pontos”.  
 

5 OS CONTEÚDOS JULGADOS 
Na parte relativa às questões sobre as disciplinas, visamos a colher informações 

sobre a recepção dos conteúdos de Português, Matemática e Cidadania. Se tais 
conteúdos e seus exercícios eram pertinentes, esclarecedores ou óbvios, suficientes, 
variados... Se os candidatos estudaram pelo material do PROITEC-2011 ou se 
complementaram sua preparação com outras atividades e com outros materiais. 
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Figura 4 – Gráfico sobre opinião a respeito do livro Proteu 

Todo esse questionamento objetivou captar o nível de satisfação dos candidatos, 
para nortear as ações da equipe do PROITEC nos anos vindouros. A partir das respostas 
dos candidatos, vislumbra-se a possibilidade de revisar o material e/ou ampliar a 
oferta de outros materiais didáticos, a fim de aperfeiçoar nossa prestação à sociedade, 
especialmente, aos candidatos do referido Programa. 

 
5.1 CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS 

Dos candidatos que responderam ao questionário em trono de 30% 
consideraram excelentes, perto dos 60% o consideraram bons, contra 10% que 
consideraram os materiais apenas regulares. Isso mostra que, em geral, os conteúdos 
foram suficientes, mostrando que a maioria dos estudantes está satisfeita com o 
material produzido. A figura 5 mostra a porcentagem das opiniões em relação ao total 
de questionários respondidos. 
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Figura 5 – Gráfico sobre os conteúdos de Português 

Um fato a ser observado diz respeito ao percentual de candidatos que 
responderam excelentes e bons, apresentando uma soma de 90%. Por outro lado, 
Analisando os dados colhidos, notamos que o número de alunos que acharam a 
linguagem do livro às vezes complicada corresponde a 43%, e 2% afirmam ser muito 
difícil, enquanto os que responderam “adequadas” equivalem a 55%.  

Em EaD, um dos fatores importantíssimos para a aprendizagem é a forma como a 
linguagem é usada, conforme sua adequada flexibilização à situação comunicativa. 
Quanto mais próxima ao nível cultural da região e da realidade do aluno maior a 
potencialização da aprendizagem, considerando que eles precisam aprender por conta 
própria. Portanto, de acordo com os dados mencionados acima, significa que alguns 
ajustes na linguagem do livro precisam ser feitos para aproximar a realidade linguística 
à dos alunos. 

O percentual geral do uso de todos os livros mostram que 90% dos alunos 
estudaram pelos livros do ProITEC. Assim as avaliações dos conteúdos de Língua 
Portuguesa mostraram-se positivas, pois o material da disciplina constituiu-se em uma 
importante fonte de aprendizagem para os candidatos do ProITEC-2011.        
  
5.2 CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  

A figura 6 representa o percentual das opiniões dos candidatos sobre os 
conteúdos de matemática. Do total de candidatos que responderam ao questionário  
32% consideram excelentes, 58% o consideram bons, contra 10% que o consideram 
conteúdos regulares. Assim como os conteúdos de língua portuguesa, os conteúdos 
foram suficientes, e os candidatos mostraram-se satisfeitos com o material produzido 
pela equipe do ProITEC-2011. 
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Figura 6 – Gráfico sobre os conteúdos de Matemática 

 

5.3 CONTEÚDOS DE CIDADANIA  
 

A figura 7 demonstra os percentuais das opiniões dos candidatos que 
responderam ao questionário sobre conteúdos de Cidadania do ProITEC-2011. Do total 
mais de 90% dos candidatos consideraram os conteúdos excelentes e bons, contra 
menos de 9% que consideraram regulares ou ruins os conteúdos de Cidadania. 
Conforme a disposição dos percentuais, os conteúdos de Cidadania mostraram-se um 
sucesso. Assim, considerados suficientes, mostrando que os alunos, em sua grande 
maioria, ficaram muito satisfeitos com o material produzido pela equipe do Programa.  
 

 

Figura 7 – Gráfico sobre os conteúdos de Cidadania 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Feitas as análises sobre o perfil socioeconômico dos candidatos do ProITEC-2011 

e suas opiniões a respeito do material didático do referido Programa, concluímos que a 
maioria dessas pessoas que buscam ingressar no IFRN encontra-se desprovida das 
condições materiais adequadas para concorrer, em pé de igualdade, a uma vaga nessa 
instituição de ensino. Quase todos os candidatos são de famílias cujos rendimentos 
não ultrapassam dois salários mínimos, o que os situam nas camadas sociais mais 
baixas de nossa sociedade.  

Se esse fato deve ser constrangedor para um país que já é a sexta economia 
mundial, podemos, num arroubo de otimismo, identificar que o IFRN, por meio do 
ProITEC, cumpre importante papel social, quando atende, principalmente, alunos das 
camadas sociais mais desprovidas de condições materiais. Nesse sentido, tais 
candidatos encontram-se na iminência de pertencerem a uma instituição de ensino 
pública e de boa qualidade.   

Quanto a suas opiniões sobre o material do ProITEC-2011, julgaram 
positivamente o material de referência: os conteúdos de Português, de Matemática e 
de Cidadania. Mas os conteúdos de Português e de Matemática devem ser 
reformulados quanto à sua linguagem, para melhor favorecer a compreensão dos 
candidatos.  

Sendo assim, a distribuição do material impresso e as teleaulas devem continuar 
sendo importante aliado dos candidatos às vagas do ProITEC nos próximos anos, visto 
que as condições materiais das famílias e de acesso à internet não devem ser alteradas 
tão rapidamente.  
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RESUMO  
 
“No dia seguinte ninguém morreu” (José Saramago), 
poucas são as pessoas que pararam para pensar de onde 
surgiu a literatura, neste trabalho iremos partir da idéia 
de que ela acompanha a morte. Veremos um pouco das 
idéias de Foucault e iremos analisar o livro “As 
intermitências da morte em cima dessa perspectiva. 
Foucault toca em pontos bem frágeis de nossa 
sociedade, como por exemplo, na (como ele chama) 
Morte de Deus como ele descreve não deve ser 
interpretado “como o fim de seu reino histórico, nem a 
constatação enfim liberada de sua inexistência, mas 
como o espaço a partir de então constante de nossa 
experiência” (Foucault, 2001), ou seja, não a morte que 

conhecemos como perda de existência, mas sim como 
uma espécie de abandono desse Deus em relação a nós 
humanos, para que nós possamos perder a limitação 
que um ser divino nos impõe, e assim poderemos 
(usando os termos do próprio) “Escrever para não 
morrer ,[...], ou mesmo falar para fuga em relação a 
morte.”(Foucault, 2001) e assim a idade moderna é 
caracterizada como “Idade da retração do 
divino”(Dastur, 1994) por Dastur. Iremos analisar a 
literatura como parente da loucura,  a importância da 
morte para a literatura e ai sim a veremos como 
transgressora dos limites que nos teriam sido impostos 
pelo deus citado a algumas frases anteriores. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Morte, Literatura, Saramago, Foucault, Transgressora. 

 
TWO FACES FROM THE SOME COIN, DEATH AND LITERATURE IN  “THE INTERMITTENTS OF 

DEATH” (JOSÉ SARAMAGO) 
ABSTRACT  
 

“In the next Day nobody died” (José Saramago), 
just a few people stoped to think about where the 
literature come from, it this assignment we are going to 
start from the idea than it accompanies the death. We 
are goin to see a few of the ideas from Foucault and 
analyse the book “The Intermittencies of Death” upon 
this perspective. Foucault speak about very fragile point 
of our society, as for example, in (like he calls) Death of 
God, he describe, don’t have to be interpret “like the 
end of his historical kingdom, neither the observation 
finally, released from his lock, but like the space, from 
now constant of our experience” (Foucault, 2011), in 

other words, not the Death that we know with the end 
of our existence but in a kind of abandonment of that 
God. So that we can lost the restriction that divine 
creatures impose to us, and then we can (using his 
terms) “write for don’t die, […], or even talk about 
death escape” (Foucault, 2011) and like this the modern 
age is characterized like “divine age retraction” (Dastur, 
1994) by Dastur. We are going to analyse the literature 
or relative of madness, the importance of death to the 
literature and then we will see her like the transgressive 
of limits that we would have been imposed by the god 
cited a few lines previous.

  

 KEY-WORDS: Death, Literature, Saramago, Foucault, Transgressive. 
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DUAS FACES DA MESMA MOEDA, MORTE E LITERATURA EM “AS INTERMITÊNCIAS DA 

MORTE” (JOSÉ SARAMAGO) 
 
INTRODUÇÃO 
 

A primeira coisa que passa na mente de muitos quando se imagina a imortalidade é a 
benção que isso seria, mas será que realmente seria uma benção? Bem, se para uma única 
pessoa, talvez seja realmente uma benção para esse individuo, mas e se todo um país se 
tornasse “imortal”? Estaríamos perdidos, imagine as complicações que isso iria nos trazer, 
quais os problemas sociais esse acontecimento iria causar a toda a sociedade, e ainda pior, os 
problemas éticos e morais que começariam a surgir, e se acontecesse de fato “No dia seguinte 
ninguém morreu.” estaríamos preparados para tal acontecimento? 

Não, não estaríamos. Mas o que leva autores a escrever sobre morte, bem, escrevemos 
para fugir da morte como ele cita, “Escrever para não morrer” (Foucault, 2001), nós 
escrevemos para imortalizar, como em muitas histórias e religiões, em que são escrito sobre 
pessoas e feitos para que esses não sejam esquecidos, ou talvez possamos ousar um pouco e 
dizer, que escrevemos sobre eles para imortalizá-los. Para muitos a literatura apenas é 
literatura se transcender o comum, se tiver conteúdo que tenha um grande significado. Como 
no caso da literatura de Saramago, que no caso estamos tratando de “As Intermitências da 
Morte” que tenta revelar a necessidade através dos problemas que se desencadeariam se 
repentinamente em um país as pessoas parassem de morrer. 

Mas Foucault ele acredita na morte, segundo Foucault a literatura anda atrelada a morte, 
não necessariamente a nossa, mas sim a de Deus.  

Sim a morte de Deus, para Foucault a literatura está de mãos dadas à morte de nosso 
Deus. Mas antes de começarmos a questionar, vamos entender. Foucault se refere à morte de 
Deus, como uma libertação de nossas mentes, para ele o divino apenas nos limita o infinito, e 
com essa morte, passamos a ter o que ele chama de “Ilimitado do limite” onde agora a própria 
experiência traceja seu limite, em outras palavras, para ele uma criatura divina bloqueia nossa 
capacidade de ultrapassar alguns limites, ficamos estagnados na explicação, ancorados a essa 
criatura, já com o desapego ou como a morte desse deus, nós não temos esse “porto” onde 
ancoraríamos eternamente, somos meio que obrigados a seguir, basicamente é o seguinte, se 
esse deus nos abandona, não temos mais o poder divino que nos limita, e as verdades que nos 
são presenteadas também irão com ele. 

Em “As Intermitências da Morte” a personagem principal, a esquelética morte, decide por 
motivos “próprios” parar de matar dentro daquele país (o que ela seria a responsável), ou 
seja, estaria o resto dos personagens em um país sem morte, o primeiro raciocínio de todos 
foi a imensa gratidão ao seu Deus, ai já vemos Foucault, não nos permitimos ver além desse 
Deus, quando chegamos a ele, é como se seu poder ao invés de nos fornecer respostas, fosse 
justamente nos privar delas, ele as omite. Como a morte que justamente por ninguém a ter 
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questionado durante todo esse tempo de trabalho, logo lhe ocorreu que não teria a quem 
pedir ajuda em momentos de desespero, afinal é frustrante para a morte não conseguir matar 
um homem, que não passar de “um mortal” próximo a uma entidade de tamanho poder como 
a morte, mesmo que seja a morte com o “m” minúsculo, como ela mesma coloca. Mas 
também podemos ver isso como um dos exemplos que podemos encontrar no livro para a 
teoria de Foucault que se refere a morte de Deus, vejamos, se por seguir fazendo a mesma 
coisa a morte esqueceu-se seus “superiores” ou talvez possamos chamar esses de “Deus”, ela 
tornou-se soberana do que faz, não necessitava mostrar respostas a ninguém, ou seja, ela 
rompeu limites, e foi capaz e ver além de muitas barreiras. Ela até mesmo abandonou suas 
funções que seriam essenciais. Ela é o exemplo de “Prefácio da Transgressão” (Leonardo 
Pinto, 2006). 

 Mas onde surge a literatura de fato? Surge ai em “Loucura, Literatura, Sociedade” 
Shimizu que coloca essa questão sobre três pilares, sexualidade, o da linguagem e o da 
loucura.  Mas o que a loucura tem haver com a literatura? Bem, para Foucault a literatura só 
torna-se de fato literatura quando ela torna-se desprendida de barreiras, quando ela está fora 
de um padrão social, ou melhor, quando ela não se limita a esse padrão, e isso é loucura, a 
loucura é um parente da literatura, pois ela é excluída dessa sociedade, ela não faz parte do 
meio comum, e por isso é espontânea e assim se aproxima da literatura de Foucault, como o 
próprio diz no ano 1999: “[...] a loucura é a linguagem excluída – aquela que, contra o código 
da língua, pronuncia sem significado [...]”, mas se assim é, por que não podemos dizer que a 
loucura é a literatura para Foucault? Bem, é por que segundo ele a loucura não tem limites, 
voltando ao livro “As Intermitências da Morte”, a literatura que ali está constrói uma idéia e a 
apresenta, existe um rompimento dos limites, mas não um rompimento total, já a loucura ela 
apenas destrói, como que agressiva, ela só segue adiante, ou como Leonardo Pinto escreve 
em seu artigo “O conceito foucaultiano de literatura” em 2006, “[...] pura transgressão (sua 
forma vazia)”.  Foucault descreve a loucura como um parente de primeiro grau com a 
natureza da obra, já que ela para ele descreve de forma vazia de onde surge a obra. Já 
Saramago ele decifra, usa de uma linguagem transgressiva e usa as palavras como uma rede 
(interligada) e você encontra seu significado no próprio texto. Para Foucault encontramos 
nosso duplo no louco ou em um fantasma, isso na verdade é bem característico em muitas 
obras, como pro exemplo a gadanha da morte na obra de Saramago, que apesar de ser 
apenas um instrumento usado para morte, tinha vontade própria, e ainda se comunicava com 
sua portadora por meio de pensamentos, e até mesmo a substitui por uma única semana, 
antes de a morte abandonar esse cargo por seu amor, mas se a gadanha pode substituir a 
morte por uma semana; por que não continuar seu trabalho depois de sua desistência? Bem, 
a resposta é obvia, ela não poderia andar até suas vitimas já que não tem pernas e nem 
mesmo escrever as cartas, pois não tem mãos para escrevê-las. Ai está o ponto, um pouco de 
lógica e loucura, que procurávamos em nossa obra. A transgressão feita pela literatura é 
inspirada na loucura. Podemos repetir as claras palavras de Leonardo Pinto que em 2006 diz: 
“É como se fazer literatura fosse enlouquecer a escrita, subverter, desmoronar, romper, 
transgredir, contestar os limites impostos pela própria linguagem. [...] ela tem seu início no 
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próprio escrever [...]”, palavras claras e precisas o suficiente para entendermos o grande 
parentesco da loucura com a literatura foucaultiana, como Leonardo chama em seu artigo. 
Para Foucault a literatura propriamente dita só vem aparecer na época moderna, em que as 
centos limites começam a ser quebrados e idéias questionadas. 

METODOLOGIA 
 

Estudando artigos sobre morte e literatura escritos por Foucault foi percebido uma certa 
tendência para escrever sobre a morte, e assim foi feita uma analise comparativa entre estes 
artigos e o livro “As Intermitências da Morte” (José Saramago) já que o livro tem um caráter 
interessante em relação a morte, já que o livro mostra problemas criados na tentativa de 
afastar a morte, isso faz com que o livro seja um bom exemplo para usar como exemplo das 
teorias de Foucault, assim como o livro “A menina que roubava livros” (Markus Zusak) que são 
as palavras nos seus livros, nem todos roubados, que as salva. Também percebendo grandes e 
interessantes comentários em relação à literatura e a loucura, vemos que podemos identificar 
e entender alguns pontos comuns entre a literatura de Foucault e o livro “As intermitências da 
morte”.  Então percebendo que para Foucault a literatura anda acompanhada da morte e 
tendo em mãos livros que tinha se não em seu tema central, bem próximo a ele, a morte, nós 
analisamos a literatura com essa perspectiva. 

CONCLUSÃO 

Bem podemos concluir então, que a literatura cresce a partir de uma quebra de antigos 
conceitos e cresce de forma transgressora em direção aos limites impostos a nós, por nós 
mesmos, e tente a rompê-los, mas com objetivos, pois se não os tivesse se tornaria loucura, e 
essa libertação desses limites é metaforizada por Foucault como a morte de Deus, que para 
ele é uma limitação aos nossos pensamentos, já que muitas vezes paramos na barreira do 
divino, então percebemos que essa morte é necessária e quando a negamos, poderia citar 
uma frase do livro aqui comparado com a literatura de Foucault “[...] se quer que lhe falemos 
com franqueza, de coração nas mãos, antes a morte, senhor primeiro-ministro, antes a morte 
que tal sorte.”, precisamos dessa literatura, com essas características, pois sem ela viveríamos 
eternamente presos a conceitos, não teríamos obras que nos mostrassem novas idéias e 
novas concepções sobre o que nos cerca, como por exemplo é o livro aqui analisado; 
passaríamos a eternidade pensando na ausência da morte como um bem supremo que 
poderia recair sem grandes males sobre a raça humana. 
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RESUMO  
 

Este trabalho visa analisar canções de Nina 
Simone da primeira metade do século XX, período em 
que ocorreu a segregação racial nos Estados Unidos. 
Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa “A 
música norte-americana e o contexto social da primeira 
metade do século XX: notas de protesto contra o 
preconceito racial em canções de Billie Holiday e Nina 
Simone” que teve início em outubro de 2010 no IFRN – 
Campus Pau dos Ferros e foi financiado pelo Cnpq. O 
percurso metodológico iniciou com o estudo do gênero 
canção (COSTA, 2003) e continuou com leituras sobre o 

contexto histórico norte-americano no final do século 
XIX e primeira metade do século XX (O'CALLAGHAN, 
1996) e sobre a relação entre literatura e sociedade 
(CANDIDO, 2010; FACINA, 2004). Para isso, selecionamos 
duas canções interpretadas por Nina Simone que 
tiveram destaque durante os protestos contra a 
segregação racial: “Mississippi Goddam” e “I wish I knew 
how it would feel to be free”. Após a análise, verificou-se 
que as letras das canções constituem-se como notas de 
protesto contra o preconceito racial. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Gênero canção, preconceito racial, literatura e sociedade. 

 

NOTES OF PROTEST AGAINST RACIAL PREJUDICE IN THE UNITED STATES IN THE SONGS OF NINA 
SIMONE 

ABSTRACT  
 

This work aims at analyzing songs by Nina 
Simone from the first half of the 20th century in which 
occurred the racial segregation in the United States. 
This work is the result of the research project “The 
North American song and the social context of the first 
half of the 20th century: notes of protest against racial 
prejudice in songs by Billie Holiday and Nina Simone” 
which started in October, 2010 at IFRN – Campus Pau 
dos Ferros and was sponsored by Cnpq. The 
methodological route started with the study of the 
genre song (COSTA, 2003) and continued with readings 

about the historical context of the United States related 
to the end of the 19th century and the first half of the 
20th century (O’CALLAGHAN, 1996), and also about the 
relation between literature and society (CANDIDO, 
2010; FACINA, 2004). We selected two songs by Nina 
Simone which had great prominence during the protests 
against racial segregation: “Mississippi Goddam” and “I 
wish I knew how it would feel to be free”. After the 
analysis we perceived that the lyrics of the songs are 
considered notes of protest against racial prejudice. 

 
 

 KEY-WORDS: Genre song, racial prejudice, literature and society. 
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NOTAS DE PROTESTO CONTRA O PRECONCEITO RACIAL NOS ESTADOS UNIDOS EM CANÇÕES 

DE NINA SIMONE 

 
INTRODUÇÃO 
 

Desde o século XVI, os Estados Unidos escravizaram negros africanos, até o ano de 
1865, quando o presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln libertou todos os escravos do 
país, desencadeando uma série de conflitos entre os brancos e os negros. Eles sofreram 
discriminação por sua cor e foram totalmente separados do resto da população que se 
considerava superior, e chegavam ao extremo da intolerância, matando os negros que não 
seguissem o regime imposto pela população branca. 

 Diversos artistas negros que viveram na época da segregação racial utilizaram seus 
talentos como forma de protesto contra essa discriminação para tentar fazer com que os 
negros fossem considerados cidadãos americanos, no entanto, a conquista pela cidadania até 
hoje não torna brancos e negros iguais. Apesar de ser considerado crime, o preconceito ainda 
existe nos dias atuais. Nesse sentido, as composições musicais dos artistas negros refletem o 
momento de discriminação racial do qual foram vítimas. É possível observar que, no período 
entre 1940 e 1960, vários compositores negros escreveram letras de protesto contra a 
segregação racial. Sendo assim, este trabalho estará voltado para o estudo do gênero canção, 
analisando tanto seus aspectos lingüísticos quanto seus aspectos sociais relacionados ao 
preconceito racial. 

Partindo da situação acima descrita, nossa proposta com este trabalho é mostrar de 
que maneira os artistas da época do regime de segregação utilizaram seus talentos como uma 
forma de protesto para denunciar o preconceito racial. A pesquisa foi desenvolvida a partir 
dos seguintes questionamentos: Como as canções de compositores negros norte-americanos 
se relacionam com o contexto histórico-literário da primeira metade do século XX nos Estados 
Unidos? De que maneira os compositores inscrevem suas vozes de protesto contra o 
preconceito racial? Para responder estes questionamentos, utilizamos canções da cantora 
Nina Simone, que fez de sua vida uma luta por uma sociedade mais justa e igualitária para 
todos, sejam eles brancos ou negros. Nosso estudo pretende mostrar como a música está 
relacionada com a sociedade da época na qual está inserida, no nosso caso, a maneira como 
as músicas das cantoras estão associadas à sociedade americana na primeira metade do 
século XX.  

Dessa forma, este artigo iniciará com a fundamentação teórica, apresentando as 
características e a funcionalidade do gênero canção, além de delinear o panorama histórico-
social inserido no contexto de nossa pesquisa. Em seguida, apresentaremos ao leitor a 
trajetória de vida e artística da cantora selecionada para o corpus desta pesquisa, mostrando 
de que maneira as obras artísticas podem influenciar e sofrer influências do contexto 
histórico-social no qual estão inseridas. Após esse breve estudo teórico, faremos a descrição 
do percurso metodológico adotado por esta pesquisa. Logo após, apresentaremos as análises 
das canções, buscando mostrar nas letras a maneira pela qual a cantora utiliza sua voze como 
protesto, mostrando como os sentidos de cada canção são afetados por todo o contexto 
histórico do país referido. Por fim, apresentaremos as considerações finais, mostrando como 
este estudo contribuiu para a ampliação dos conhecimentos acerca de uma sociedade 
diferente da que estamos acostumados a ver pelos meios de comunicação. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para melhor trabalhar com canções precisamos primeiro tecer uma breve 
consideração acerca do que é o gênero canção e quais as suas principais características. O 
gênero canção é um texto escrito em verso ou em prosa literária. Além disso, o gênero canção 
encontra-se numa fronteira instável entre a linguagem oral e a escrita, pois apresenta 
características de ambas as materialidades (COSTA, 2003). Dessa forma, a canção pode ser 
comparada à poesia, pois ambas utilizam os mesmos artifícios em suas composições. Tendo 
em vista as características semelhantes apontadas sobre a canção e a poesia, entendemos 
que a canção é um gênero riquíssimo, passível de ser estudado como objeto artístico e 
literário.  

Em seus aspectos lingüísticos, o gênero canção é definido como “um gênero híbrido, 
de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal 
e a musical [...] é uma peça verbo-melódica breve, de veiculação vocal (COSTA, 2003, p. 107-
108). Como qualquer gênero de texto, para ouvir/analisar canções é necessário levar em 
conta elementos relativos à produção, circulação e recepção do gênero, pois todos esses 
elementos influenciam na compreensão da canção. É preciso considerar todo o contexto à sua 
volta, e no caso desta pesquisa, o contexto será o período histórico da primeira metade do 
século XX da sociedade norte-americana. 

Em seus aspectos sociais, o gênero canção será aqui analisado como uma criação 
literária porque “a canção tende a lançar mão de recursos semelhantes ao processo de 
criação poética, quais sejam, a métrica, o sentido figurado, a rima” (COSTA, 2003, p. 112). 
Segundo Antonio Cândido (2010), a literatura mantém um vínculo estreito com a sociedade 
onde ela é produzida, por isso, a literatura apresenta elementos que refletem a própria 
sociedade. Se os escritores são pessoas que vivem num determinado contexto político e 
social, é natural que suas produções sejam permeadas pelos mesmos fatores que envolvem o 
contexto de vida de seus criadores. Num processo dialógico e interativo, a literatura é 
influenciada pelo contexto na qual está inserida e reflete esse mesmo contexto nos âmbitos 
histórico, político e social.  

Considerando que a literatura é um produto vinculado á sociedade onde é produzida, 
faz-se necessário abordar o contexto histórico-social dos Estados Unidos na primeira metade 
do século XX, para relacionarmos com as letras das canções analisadas nesta pesquisa. Entre 
1861 e 1865, do século XIX, os Estados Unidos estava dividido em dois grupos, os estados do 
norte, industrializados, e os estados do sul, que viviam da agricultura. No ano de 1861, do 
século XIX, aconteceu uma guerra entre os estados do sul e do norte. O principal motivo dessa 
guerra foi o fato de que o norte queria abolir o trabalho escravo que existia nos estados do 
sul, pois precisavam de consumidores para seus produtos industrializados, entretanto, o sul 
não aceitava o fim da escravidão. Então, os estados do sul entraram em guerra com os do 
norte para tornarem-se um país independente. 

O grande vencedor dessa guerra foram os estados do norte, e assim, tornaram livres 
todos os escravos do país. Após essa guerra, que durou quase cinco anos (1861-1865) e 
deixou milhares de mortos, os Estados Unidos objetivaram oferecer direitos iguais aos negros 
ex-escravos. Para isso, foram aprovadas pelo congresso duas emendas constitucionais: a 13ª 
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emenda, que abolia completamente os escravos da servidão involuntária, e a 14ª emenda, 
que garantia aos negros o direito da cidadania, inclusive o direito ao voto. Porém, essas novas 
emendas não eliminaram o preconceito contra o negros. Os estados do sul demonstraram 
todo seu preconceito com a criação da organização Klu Klux Klan, cujos membros perseguiam 
e maltratavam os negros e destruíam todas as suas propriedades, a fim de evitar que eles 
tivessem sucesso em suas vidas, originando assim, a chamada segregação racial. Segundo esse 
regime de segregação, os negros eram impedidos de entrar em diversos locais, e se não 
cumprissem essas regras, eram presos ou mortos. 

Revoltados contra todas as injustiças provocadas pelos brancos, os negros começaram 
a lutar contra essa situação, iniciando assim o Movimento pelos Direitos Civis, no qual eles 
reivindicavam seus direitos enquanto cidadãos americanos. Um dos grandes destaques da luta 
pelo direito dos negros foi Rosa Parks, que recusou ceder seu assento de ônibus em 
Montgomery, encorajando outros negros a fazerem o mesmo. A partir do conhecido Boicote 
de Montgomery, liderado por Martin Luther King, a segregação em transportes públicos 
tornou-se proibida.  

E foi nesse contexto de medo e repressão que viveu a cantora selecionada para a 
pesquisa: Nina Simone. Passemos agora para um breve estudo sobre sua biografia a fim de 
descobrirmos como ela chegou à vida de protestos contra o preconceito racial nos Estados 
Unidos. 

Eunice Katleen Waymon, ou apenas Nina Simone, nasceu em 1933 no estado da 
Carolina do Norte, numa família negra e pobre. Aos cinco anos de idade, seu talento começou 
a florescer, ao tocar pela primeira vez no piano uma melodia completa. Aos dez anos de 
idade, ao apresentar-se para o público de sua cidade, Nina teve sua primeira reação de 
protesto contra o preconceito racial: quando seus pais foram forçados a sair de seus assentos 
para ceder os lugares a duas pessoas brancas, ela recusou-se a continuar tocando. 

Com 21 anos, Eunice começou a se apresentar profissionalmente, onde adotou o 
pseudônimo de Nina Simone, pois sua mãe, sendo muito religiosa, não aceitava que sua filha 
usasse seu talento para o jazz. A primeira música de protesto de Nina Simone foi “Mississippi 
Goddam”, considerado um hino contra o preconceito racial e que foi cantado por ela em 
quase todas as suas apresentações. Em 21 de abril de 2003, Nina faleceu com câncer de 
mama, aos 70 anos de idade. 

Conhecendo um pouco melhor a vida de Nina Simone, é possível perceber a maneira 
como a arte literária é capaz de interagir com a realidade do contexto social onde é produzida, 
influenciando e também sendo influenciada pelo meio. Segundo Cândido (2010), todo autor é 
um produto da sociedade de sua época e, sendo assim, sua obra é, de certa forma, 
influenciada pela sua classe, origem étnica, gênero e contexto histórico ao qual está exposto. 
Desse modo, mesmo que um escritor venha a ser consagrado muito tempo depois de sua 
época, toda criação literária é um produto histórico, desenvolvido em uma determinada 
sociedade, por um indivíduo que está inserido nela. Temos então de enxergar as obras 
artísticas não somente como algo individual, e sim como algo que está inserido em um grupo 
social. 

A literatura é também um produto cultural, o que nos leva a refletir um pouco sobre 
cultura e sua relação com a sociedade. De acordo com Facina (2004), cultura seria um 
conjunto de produções humanas que reflete a individualidade de um povo, sendo que cada 
povo teria sua própria história e cultura. Pode-se dizer que a literatura não reflete o mundo 
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social, e sim, faz parte desse mundo, onde o autor está situado nesse contexto social e, dessa 
maneira, a criação literária não é algo individual, é uma criação coletiva, pois expressa as 
necessidades e a consciência de um grupo, captando e refletindo todo o contexto histórico-
social. Facina (2004) classifica esse fenômeno como arte de agregação. 

Após o estudo de todos esses aspectos, passemos agora ao conhecimento da 
metodologia que foi empregada nesta pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa toma como objeto de estudo canções de protesto compostas na 
primeira metade do século XX e que abordam a temática da discriminação racial sofrida pelos 
negros norte-americanos. Para responder aos nossos questionamentos e alcançar nosso 
objetivo, realizamos um percurso metodológico que iniciou com o estudo do gênero canção 
(COSTA, 2003) e continuou com leituras sobre o contexto histórico-social dos Estados Unidos 
na primeira metade do século XX (O'CALLAGHAN, 1996). Em seguida, realizamos algumas 
leituras sobre as biografias das cantoras selecionadas (GREENE, 2006; BRUN-LAMBERT, 2010) 
e sobre a relação entre literatura e sociedade (CANDIDO, 2010; FACINA, 2004).  

Para coletar o nosso corpus, selecionamos duas canções interpretadas por Nina 
Simone, cantora norte-americana e negra que teve grande destaque na época da segregação, 
inserindo vozes de protesto numa sociedade reprimida pelo medo do preconceito racial. Estas 
canções apresentam-se, ao mesmo tempo, como manifestações artísticas e instrumentos de 
protesto. Para isso, definiram-se duas canções que se tornaram armas de protesto contra o 
preconceito racial sofrido pelos negros norte-americanos na primeira metade do século XX. 
Para isso, selecionamos a canção “Mississippi Goddam” e “I wish I knew how it would feel to 
be free”, interpretadas por Nina Simone. 

Os dados foram submetidos a uma análise de cunho essencialmente qualitativo, 
tentando compreender, ao final, as canções selecionadas como manifestações artísticas e 
instrumentos de protesto. Para analisar as letras das canções como armas de protesto, 
guiamos nossa análise pela identificação das figuras de estilo que contribuem para a 
veiculação de sentidos voltados para a temática pesquisada. A análise foi realizada a partir da 
identificação e interpretação das figuras de estilo presentes em cada canção. Segundo Melo 
(2001), as figuras de estilo podem ser classificadas em quatro grupos: figuras de dicção, de 
sintaxe, de semântica e de imagística. Para esta pesquisa, escolhemos trabalhar com as figuras 
de sintaxe - metáfora e metonímia - e de imagística - antítese, personificação, paradoxo, 
hipérbole, eufemismo, ironia. Abaixo apresentamos um quadro com as figuras de estilo que 
foram utilizadas em nossa análise, assim como suas definições e exemplos para uma melhor 
compreensão.  

 

Quadro 1 – Relação e definição das figuras de estilo. 

Categoria Figura Definição Exemplo 
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III – Figuras 
de Semântica 

 
Metáfora. 

Emprego de uma palavra em um 
sentido resultante de uma 

semelhança entre os termos. 

 
Ela é uma rosa. 

 
Metonímia. 

Substituição de uma palavra por 
outra com relação de 

interdependência. 

Ele comprou sabão 
Omo. 

 
 
 
 
 
 
 

IV – Figuras 
de Imagística 

 
Antítese. 

Emprego de palavras com 
sentidos opostos. 

Meus olhos andam 
cegos de te ver. 

Personificação ou 
prosopopéia. 

Atribuir sentimentos e ações a 
seres inanimados. 

O rio corria 
rapidamente. 

 
Paradoxo. 

Emprego de palavras ou 
expressões opostas 

É um 
contentamento 

descontente. 
Hipérbole. Expressar uma idéia exagerada. Já pedi silêncio mil 

vezes. 
 

Eufemismo. 
Emprego de uma palavra no lugar 
de outra considerada chocante. 

Ele não resistiu aos 
ferimentos. 

Ironia. Diz o contrário do que se fala. Ele é tão leve que 
quebrou a balança. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

"I wish I knew how it would feel to be free" é uma canção escrita por Billy Taylor & 
Dallas Dick que ficou mais conhecida com a gravação de Nina Simone em 1967 no seu  albúm 
Silk & Soul. A música fala sobre o desejo da cantora e de todos os negros norte-americanos de 
serem livres, pois apesar dos negros não serem mais escravos, eles ainda eram tratados como 
pessoas inferiores e não eram considerados cidadãos. Através das figuras de linguagem muito 
utilizadas na época é possível expressar idéias e sentimentos de maneira diferente. Abaixo 
apresentamos a letra da canção mencionada, juntamente com a sua tradução para o 
português. 

 

Quadro 2 – letra e tradução da canção “I wish I knew how it would feel to be free” 
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I wish I knew how it would feel to be free. 

 
I wish I knew how 
It would feel to be free 
I wish I could break 
All the chains holding me 
I wish I could say 
All the things that I should say 
Say 'em loud say 'em clear 
For the whole round world to hear 
I wish I could share 
All the love that's in my heart 
Remove all the bars 
That keep us apart 
I wish you could know 
What it means to be me 
Then you'd see and agree 
That every man should be free 
 
I wish I could give 
All I'm longin' to give 
I wish I could live 
Like I'm longin' to live 
I wish I could do 
All the things that I can do 
And though I'm'm way over due 
I'd'd be starting a new 
 
Well I wish I could be 
Like a bird in the sky 
How sweet it would be 
If I found I could fly 
Oh I'd'd soar to the sun 
And look down at the sea 
Than I'd sing cos I know - yea 
Then I'd sing cos I know - yea 
Then I'd sing cos I know 
I'd'd know how it feels 
Oh I'd know how it feels to be free 
Yea Yea! Oh, I'd know how it feels 

 
Eu gostaria de saber como é ser livre 

 
Eu desejo saber 
como é a sensação de ser livre 
Eu desejo poder quebrar 
Todas as correntes que me prendem 
Eu desejo poder dizer 
Todas as coisas que eu gostaria de dizer 
Dizer em alto e bom som 
Para o mundo todo ouvir 
Eu desejo poder compartilhar 
Todo amor que há em meu coração 
Remover todas as barreiras 
Que nos mantêm separados 
Eu desejo que você saiba 
O que significa ser quem sou 
Então você vai ver e concordar 
Que todo homem deve ser livre 
 
Eu desejo poder dar 
Tudo que eu puder dar 
Eu desejo poder viver 
Tudo que eu puder viver 
Eu desejo poder fazer 
Todas as coisas que eu puder fazer 
E quando eu chegar no limite 
Começarei tudo de novo 
 
Bem, eu desejo poder ser 
Como um pássaro no céu 
Quão doce seria 
Se eu encontrasse um jeito de voar 
Oh, eu voaria alto para o sol 
E olharia lá embaixo para o mar 
Então cantaria que eu sei - yea 
Então cantaria que eu sei - yea 
Então cantaria que eu sei 
Eu saberia como é a sensação 
Oh, eu saberia como é se sentir livre 
Yea Yea!Oh, eu saberia como é a sensação 
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Yes I'd know 
Oh, I'd know 
How it feels 
How it feels 
To be free 
 

Sim, eu saberia 
Oh, eu saberia 
Como é a sensação 
Como é a sensação 
De ser livre 
 

 

Na primeira estrofe da música o artista fala da vontade em saber como é se sentir livre 
de verdade, em todos os sentidos, e o desejo de falar tudo o que quiser, de expressar seus 
sentimentos e ideias sem temer a reação do restante da população (brancos), algo bem 
representado a partir do quarto verso da canção, que fala: “Eu desejo poder dizer, Todas as 
coisas que eu gostaria de dizer [...]”. Outro trecho bem interessante na canção diz: “Eu desejo 
quebrar, todas as barreiras que me prendem [...]”, onde é retratada a maneira como eles 
eram tratados antes da tão esperada “liberdade”, mostrando as reais correntes que os 
prendiam antes da abolição e uma nova prisão referente ao fato de não possuírem direitos 
como a população de brancos. 

Ainda na primeira estrofe o artista quer que os brancos saibam como é ser tratado 
como um negro, sofrer como eles sofreram, pois só assim eles iriam descobrir e concordar 
que todos têm direito à cidadania e serem tratados com igualdade. Na segunda estrofe já se 
fala sobre tudo que o artista queria fazer, mas não pode, ou é restrito, já que os brancos 
impuseram diversas restrições aos negros mesmo após a abolição, conforme apresentamos 
acime no breve relato acerca do contexto histórico da época (O’CALLAGHAN, 1996). 

Na terceira e última estrofe da música interpretada por Nina Simone, retrata-se o 
sonho em ser tratado com dignidade e respeito pelos brancos, através de uma comparação 
logo no primeiro verso, que diz: “Bem, eu desejo poder ser, Como um pássaro no céu [...]”, o 
qual enfim teria o poder de voar e ser livre, fazer tudo o que quiser sem que seja seguido de 
algum tipo de reação violenta por parte da população branca, mostrando qual era a situação 
em que viviam, pelo simples fato de serem negros e terem sido escravos, sendo que mesmo 
com a liberdade parcial que obtiveram, os brancos achavam que somente eles deveriam ter 
direitos, deveriam ser cidadãos. 

Para encerrar a canção ainda com a comparação em relação ao pássaro, a cantora 
termina a música dizendo que quando voasse e olhasse para baixo iria finalmente cantar 
(sentir) qual a sensação de ser livre, depois de tanto tempo dentro de uma gaiola que não só a 
impedia de voar como de viver, e essa gaiola ainda está presente em nosso cotidiano, 
representada pelo preconceito racial. 

Após analisar a canção "I wish I knew how it would feel to be free", voltamo-nos 
agora para a análise da canção “Mississippi Goddam”, apresentada no quadro abaixo 
juntamente com a sua tradução para a língua portuguesa. 
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Quadro 3 – Letra e tradução da canção “Mississippi Goddam” 

Mississippi Goddam 
The name of this tune is Mississippi Goddam 
And I mean every word of it 
 
Alabama's gotten me so upset 
Tennessee made me lose my rest 
And everybody knows about Mississippi 
Goddam 
 
Can't you see it, Can't you feel it 
It's all in the air 
I can't stand the pressure much longer 
Somebody say a prayer 
 
Alabama's gotten me so upset 
Tennessee made me lose my rest 
And everybody knows about Mississippi 
Goddam 
 
This is a show tune 
But the show hasn't been written for it, yet 
 
Hound dogs on my trail 
School children sitting in jail 
Black cat cross my path 
I think every day's gonna be my last 
 
Lord have mercy on this land of mine 
We all gonna get it in due time 
I don't belong here 
I don't belong there 
I've even stopped believing in prayer 
 
Don't tell me, I tell you 
Me and my people just about due 
I've been there so I know 
They keep on saying "Go slow!" 
 
But that's just the trouble "do it slow” 
Washing the windows "do it slow" 
Picking the cotton "do it slow" 
You're just plain rotten "do it slow" 
You're too damn lazy "do it slow” 
The thinking's crazy "do it slow" 
Where am I going. What am I doing 

Mississippi Maldito 
O nome desta música é Mississippi Maldito 
E eu quero dizer cada palavra  
 
Alabama me deixou tão chateado  
Tennessee me fez perder meu descanso  
E todo mundo sabe sobre o Mississippi 
Maldito 
 
Você não pode vê-lo Você não pode senti-lo  
Está tudo no ar  
Eu não posso mais suportar a pressão 
Alguém diga uma oração 
 
Alabama me deixou tão chateado  
Tennessee me fez perder meu descanso  
E todo mundo sabe sobre Mississippi  
Maldito 
 
Esta é uma música de show 
Mas o show não foi escrito para isso, ainda 
 
Cães de caça no meu caminho  
Crianças em idade escolar sentado na prisão  
Gato preto cruza meu caminho  
Acho que todo dia vai ser o meu último  
 
Senhor tenha misericórdia nesta terra 
Todos nós vamos buscá-la no devido tempo  
Eu não pertenço aqui  
Eu não pertenço lá  
Eu mesmo deixei de acreditar em oração  
 
Não me diga , Digo-vos  
Eu e meu povo, estamos em divida 
Eu estive lá eu sei  
Eles continuam dizendo: "Vá com calma!"  
 
Mas esse é  o problema "Fazê-lo lento"  
Lavar as janelas "Fazê-lo lento"  
Escolher o algodão "Fazê-lo lento"  
Você está podre  "Fazê-lo lento"  
Você é muito preguiçoso  "Fazê-lo lento"  
O louco está pensando "Fazê-lo lento"  
Onde vou. O que estou fazendo  
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I don't know, I don't know 
 
Just try to do your very best 
Stand up be counted with all the rest 
For everybody knows about Mississippi 
Goddam 
 
I made you thought I was kiddin' didn't we 
Picket lines, school boycotts 
They try to say it's a communist plot 
All I want is equality 
for my sister my brother my people and me 
 
Yes you lied to me all these years 
You told me to wash and clean my ears 
And talk real fine just like a lady 
And you'd stop calling me Sister Sadie 
 
Oh but this whole country is full of lies 
You're all gonna die and die like flies 
I don't trust you any more 
You keep on saying "Go slow!”  
 
But that's just the trouble "do it slow" 
Desegregation "do it slow" 
Mass participation "do it slow" 
Reunification "do it slow" 
Do things gradually "do it slow" 
But bring more tragedy "do it slow" 
Why don't you see it Why don't you feel it 
I don't know, I don't know 
You don't have to live next to me 
Just give me my equality 
Everybody knows about Mississippi 
Everybody knows about Alabama 
Everybody knows about Mississippi Goddam 
That’s it. 

Eu não sei, Eu não sei  
 
Basta tentar fazer o seu melhor  
Ficar de pé e ser contado com todo o resto  
Porque todo mundo sabe sobre Mississippi 
Maldito 
 
Você pensou que eu estivesse brincando 
Filas de grevistas, boicotes nas escolas 
Eles tentam dizer que é uma conspiração 
comunista, Tudo que eu quero é a igualdade  
para minha irmã meu irmão meu povo e eu 
 
Sim, você mentiu para mim todos esses anos  
Você me disse para  limpar meus ouvidos  
E falar bem como uma dama 
E você iria parar de me chamar Irmã Sadie  
 
Ah, esse país inteiro está cheio de mentiras  
Vocês todos vão morrer como moscas  
Eu não confio mais em você  
Você continua dizendo: "Vá com calma!"  
 
Mas esse é o problema "Fazê-lo lento"  
Dessegregação "Fazê-lo lento"  
Participação em massa "Fazê-lo lento"  
Reunificação "Fazê-lo lento"  
Fazer as coisas aos poucos "Fazê-lo lento"  
Trazer mais tragédia "Fazê-lo lento"  
Por que você não vê, por que você não sente 
Eu não sei, eu não sei  
Você não tem que viver ao meu lado  
Apenas me dê a minha igualdade  
Todo mundo sabe Mississippi  
Todo mundo sabe sobre Alabama  
Todo mundo sabe sobre o Mississippi Maldito  
É isso aí. 

 

A canção “Mississippi Goddam” foi lançada como forma de protesto e uma resposta ao 
assassinato de Medgar Evers no estado do Mississippi, e de quatro crianças negras no 
Alabama, o que revoltou bastante Nina Simone. Ela fala durante toda a canção da luta dos 
negros por direitos iguais. A canção contém diversas figuras de linguagem que retratam a 
segregação racial sofrida pelos negros dos Estados Unidos a partir de 1865, com o fim da 
Guerra Civil do país. Utilizando esses trágicos eventos ocorridos no Mississippi e no Alabama, 
Nina Simone compôs esta canção em 1963 e a transformou em um hino ativista contra o 
preconceito racial, mostrando a situação dos negros americanos no período pós-guerra civil, 
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que persiste entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX (O’CALLAGHAN, 
1996). 

Logo no primeiro verso, a compositora Nina Simone apresenta o título da canção que 
somente quem conhece o contexto histórico da época vai compreender porque o estado do 
Mississippi é maldito. O terceiro verso merece destaque porque a autora expressa seus 
sentimentos de uma forma mais discreta quando ela afirma “Alabama me deixou tão 
chateada”. Na verdade, a expressão “chateada” se configura como um eufemismo porque, 
segundo seu biógrafo Brun-Lambert (2010), Nina Simone ficou extremamente revoltada com a 
situação dos negros na região sul. O mesmo se repete no verso seguinte “Tennessee me fez 
perder meu descanso”.  

No verso “Todo mundo sabe sobre o Mississippi Maldito” a Nina Simone utiliza esta 
ironia para mostrar que, embora todos soubessem sobre a situação do Mississippi, as 
autoridades políticas permaneciam caladas como se nada soubessem dos fatos. Ao utilizar a 
metáfora “cães de caça no meu caminho” a canção mostra a perseguição que os negros 
sofriam pelos brancos. È importante destacar também o paradoxo contido no verso “Crianças 
em idade escolar sentadas na prisão”. Esse verso descreve uma situação onde todos os negros 
eram considerados criminosos pelo simples fato de serem negros, inclusive as crianças que 
deveriam estar na escola, mas estão detidas na prisão. “E falar bem como uma dama” é uma 
metáfora que significa que ela deveria ficar quieta. 

Nesse sentido, podemos observar que as letras das duas canções estão impregnadas 
de fatos históricos, retratando o contexto histórico-social da época em que foram compostas, 
corroborando Facina (2004) quando afirma que “os escritores são produtos de sua época e de 
sua sociedade (p. 9). Citar também Candido. Ao estudarmos as biografias das cantoras, é 
possível perceber que as experiências individuais das cantoras e as experiências coletivas da 
região sul como um todo contribuíram para a veiculação dessas mensagens de protesto em 
forma de canção.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa proporcionou uma reflexão sobre as injustiças causadas pelo preconceito 
racial e como contribuir para a melhoria da situação, além de podermos perceber como esses 
acontecimentos podem influenciar até os dias atuais, não somente a sociedade a qual está 
inserida, como tudo que está a sua volta.  

A partir da análise de canções como manifestações de protesto pudemos conhecer a 
história da sociedade em que estão inseridas tanto pelas letras das canções de Nina Simone, 
como pela vida dessa grande artista, que também fez parte dessa sociedade. Outra 
contribuição foi o conhecimento da funcionalidade e as características do gênero canção, 
além da capacidade de entender a canção como uma manifestação artística com a finalidade 
de tentar melhorar o mundo em que vivemos, para assim, formarmos cidadãos conscientes e 
que tentem buscar cada vez mais os valores morais da vida. 

Após a análise, verificou-se que através de metáforas, metonímias, personificações e 
ironias, as cantoras inseriram notas de protesto contra o preconceito racial, refletindo uma 
realidade social da época e do local em que estavam inseridas, mostrando que a literatura 
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tanto é influenciada pelo contexto histórico-social como também é capaz de influenciar esse 
contexto (CANDIDO, 2010). 

Portanto, esse trabalho contribuiu para uma nova perspectiva sobre o preconceito 
racial e assim ajudar na formação social do indivíduo. Além disso, contribuiu também para 
mostrar que a música pode ser mais do que uma simples batida que diverte e traz prazer a 
todos, como também uma forma de tentar mostrar algo importante e de valor para a toda a 
sociedade. 
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RESUMO  
 
Este trabalho visa mostrar, através de uma pesquisa 
bibliográfica desenvolvida durante o Projeto Integrador 
do curso de Licenciatura em Letras Espanhol a distância 
do IFRN o desenvolvimento da educação a distância e 
sua influência no desenvolvimento de novos processos 
de ensino e aprendizagem.   O crescimento explosivo da 
internet contribuiu para a evolução da Educação a 
distância (Ead), quando obteve seu maior advento, pois 
rompeu as distâncias e está ao alcance das pessoas em 
qualquer lugar. A internet tem causado profundas 
mudanças em nossa sociedade e em nosso cotidiano, 
mudando a forma com a qual trabalhamos, nos 
divertimos, socializamos e estudamos. A Ead, por sua 
vez, pode ter ou não momentos presenciais, mas ocorre 
fundamentalmente com professores e alunos separados 
fisicamente no espaço e/ou no tempo, podendo estar 
juntos através de tecnologias de comunicação. Hoje, 
mais de 80 países nos cinco continentes adotam a 
educação a distância em todos os níveis de ensino, em 

programas formais e não formais, atendendo a milhões 
de estudantes através de uma comunicação síncrona 
entre professores e alunos.  Porém, a comunicação 
entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios 
impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros. O avanço 
das tecnologias da informação e da comunicação vem 
modificando profundamente o nosso modo de vida, 
alterando as nossas formas de conviver e trabalhar, 
além de introduzir novos valores, hábitos e tipos de 
interação social, incluindo o aparecimento de novas 
formas de ensinar e aprender. A educação a distância 
firma-se como uma modalidade autônoma que 
possibilita a quem o desejar aprender o que desejar, 
onde desejar e quando desejar, com a garantia de 
qualidade. Além disso, alargou o âmbito da sua 
intervenção ao ensino corporativo e superior e hoje 
apresenta uma identidade própria na formação de 
profissionais e de cidadãos. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância, ensino e aprendizagem, tecnologia. 
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DESARROLLO DE LA  EAD: NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

 

RESUMO  

 
Este trabajo tiene como objetivo mostrar, a través de 
una pesquisa bibliográfica  desarrollada durante el 
proyecto integrador del curso de licenciatura en letras 
española de la distancia IFRN el desarrollo de la 
educación a distancia se asoció con un filamento, los 
medios tecnológicos y medios de comunicación, con el 
crecimiento explosivo da Internet, ha contribuido al 
desarrollo de la Educación a Distancia (EAD), ha recibido 
su mayor advenimiento, porque rompió las distancias, y 
que se halla al alcance de las personas en cualquier 
lugar. La Internet ha provocado cambios profundos en 
nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana, Cambiar la 
manera en que trabajamos con la diversión, 
socializamos y estudiamos. EAD pueden tener o no 
tener momentos presencias, pero es algo que ocurre 
principalmente con los profesores y los estudiantes 
físicamente separados en el espacio y o en el tiempo, 
pero puede estar juntos a través de las tecnologías de la 
comunicación. Hoy, más de 80 países de los cinco 
continentes, adoptan la educación a distancia en todos 
los niveles de encino, en los programas de educación 

formal y no formal, atendiendo a millones de 
estudiantes a través de una comunicación sincrónica 
entre profesores y estudiantes. Sin embargo, la 
comunicación entre el profesor y el estudiante debe ser 
facilitado a través de medios impresos, electrónicos, 
mecánicos ay otros. El avance de las tecnologías de 
información y comunicación ha sido modificar 
profundamente nuestra forma de vida, cambiando 
nuestra forma de vida y de trabajo, además de 
introducir nuevos valores, hábitos y tipos de interacción 
social, incluida la aparición de nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje. La educación a distancia se 
dice hoy como una modalidad independiente que 
permite a quién desea aprender lo que desea, donde 
quiera y cuando quiera, con la garantía de calidad. La 
educación a distancia se ha ampliado el alcance de sea 
intervención al encino  corporativo y superior y hoy a 
presenta identidad propia en la formación de los 
profesionales y los ciudadanos. 

 

 PALABRAS- CLAVE: educación a distancia,  enseñanza y  aprendizaje, tecnología. 
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O DESENVOLVIMENTO DA EAD: NOVAS PERSPECTIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 
 
1. Introdução  
 

  
 Esse artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o desenvolvimento da Ead 

associado a novos processos de ensino e aprendizagem. Realizou-se primeiramente uma pesquisa 
bibliográfica como trabalho para o Projeto Integrador do curso Licenciatura em Letras Espanhol 
na modalidade a distância do IFRN. 

        
 Buscou-se elaborar uma retrospectiva histórica da educação à distância, que desenvolve-

se em todo o mundo e está associada ao crescimento da tecnologia. Realiza-se através de aulas 
online e abre caminhos para pesquisas e informações profundas. O meio de comunicação nos traz 
grandes oportunidades, além de trazer benefícios e possibilidades a todos os estudantes que 
querem ingressar em uma carreira profissional. A Ead está cada vez mais superando obstáculos e 
preconceitos, assim, as novas dinâmicas impostas pela contemporaneidade têm fomentado a 
substituição de modelos educacionais e culturais para um ensino de qualidade associados ao 
desenvolvimento da educação com os recursos tecnológicos mais atuais, exigindo uma nova visão 
sobre os processos de ensino e aprendizagem. 

 
 
 

2. Educação a distância: ensino sem fronteiras 
 

 
          A educação a distância surgiu bem antes de nós imaginarmos, sofrendo várias mudanças, 
de acordo com os avanços das tecnologias. Assim, devido a esses surgimentos tecnológicos os 
avanços foram divididos em quatro gerações: 1ª. Geração: o ensino era feito por 
correspondência, havendo troca do material impresso através dos correios, tanto para o aluno 
como para o docente, esse sistema era chamado de assíncrono; 2ª. Geração: o ensino era 
baseado na televisão e no áudio, a televisão e o rádio serviam para captar leituras como se fosse 
uma sala de aula e depois transmitiam para outros colegas e usavam outro meio de comunicação, 
o telefone para tirar dúvidas com o professor e também outras tecnologias de comunicação 
como: as fitas cassetes, os CDs e as conferências de áudio para o processo de ensino e 
aprendizagem que poderiam ser assíncronas ou síncronas;  3ª. Geração: trouxe junto os sistemas 
da primeira e da segunda, as tecnologias como os materiais didáticos, a televisão, o áudio e as 
conferências e também o surgimento do computador, através do qual o docente passa a se 
comunicar com o aluno em um ambiente virtual e em diversos outros programas de 
aprendizagem; e a 4° geração foi desenvolvida em torno das novas tecnologias e de 
comunicações como os computadores transmitidos através de aulas online, bibliotecas virtuais e 
com as utilizações de várias outras instruções, tudo através do computador. 
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Esse tipo de ensino passou por várias fases de amadurecimento. Primeiro EAD era um tipo 
de educação simples, sem muito proveito profissional, depois dos anos 1970 e 80 seus elementos 
construtivos sofreram algumas mudanças nesse desenvolvimento, a partir da inserção de novos 
métodos, os avanços tecnológicos, o aumento da mídia e vários outros meios que contribuíram 
para a criação de uma nova aprendizagem. 

 
No entanto, a EAD, apesar de ter um alto índice de crescimento, ainda sofre grandes 

preconceitos por não ter a figura de um professor presencial, pois são muitos os obstáculos e 
frustrações encontrados. Portanto, era um assunto polêmico e trazia muitas divergências, mas 
hoje esse tipo de ensino vem conquistando o seu espaço, pois verificou-se que não é a 
modalidade de ensino que determina o aprendizado, seja ela presencial ou a distância, na 
verdade, a aprendizagem se tornou hoje sinônimo de esforço e dedicação de cada um. Conforme 
nos mostra Mariz (2010, p. 9):  

 
A Educação a Distância, é uma modalidade antiga que incorporou os mais 
variados meios na busca de estabelecer uma comunicação cada vez mais 
eficiente e eficaz. Nas últimas décadas com o avanço das Tecnologias da 
Informação de Comunicação, ampliaram-se bastante as formas de operar essa 
comunicação.   

 
Ainda segundo Mariz (2010) a Educação a Distância é uma modalidade de ensino que 

começou a ganhar espaço através de avanços tecnológicos, por um processo educativo entre 
professor e aluno em lugares distintos, possibilitando a comunicação entre eles. Mesmo estando 
distantes, a aprendizagem depende da qualidade da educação. De acordo com Alves, Zambalde e 
Figueiredo, (apud Llamas 2004.p, 06) afirma que: 

 
A Ead é uma estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à 
aprendizagem, e por isso, não obedece a limites de lugar, tempo, ocupação ou 
idade, elementos que demandam novos papéis para alunos e professores, bem 
como novas atitudes e novos enfoques metodológicos,  

 
             O autor nos assegura que a Ead é um tipo de estratégia educativa que utiliza vários meios 
tecnológicos como ferramenta para o seu desenvolvimento, utiliza também diversos meios, como 
textos impressos entre outros, independente do lugar, ou tempo em que se possa comunicar, 
sempre assumindo seu papel de professor e de aluno. Segundo Desmond Keegan (apud NUNES, 
1992, p,05.), em 1980, baseando-se na definição de Moore de 1972 afirma que:  
 

O ensino a distância é o tipo de método de instrução no qual as condutas 
docentes ocorrem à parte das discentes, de tal maneira que a comunicação entre 
o professor e o aluno irá se realizar mediante textos impressos, por meios 
eletrônicos, mecânicos ou por outras técnicas. 
 

Segundo o autor nos mostra que a educação a distância tem como objetivo estimular o 
aluno a desenvolver suas atividades acadêmicas através de métodos específicos, de forma que 
estabelece uma ligação entre o professor e o aluno, os quais interagem em lugares distintos 
através de meios tecnológicos diversos. A esse respeito, Lima (apud Kramer, 1999, p.16) diz que:  
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“[...] existe uma relação que é praticamente indissociável entre a Ead e as 
tecnologias da comunicação, pois essas últimas são os meios indispensáveis ao 
funcionamento do sistema, sem os quais a EAD não se realiza”. 
 

 
Conforme a citação acima o autor nos adverte que sem os meios tecnológicos da 

informação e comunicação, a educação a distância não existiria, pois é através desses meios que 
a EAD é transmitida e fornecida para o mundo todo, dependendo assim totalmente deles, pois 
são desses suportes físicos ou digitais, que os professores e instituições colocam à disposição os 
conteúdos de um curso e as estratégias de estudo desses conteúdos para que  se obtenha uma 
boa educação.  A esse respeito, Behrens (2000, p.67) assinala que, 

 
“[...] nessa nova realidade, o aluno precisa sair da condição de sujeito passivo 
que só escuta, lê, decora e torna-se um repetidor dos ensinamentos do 
professor”.  

 
 
O autor mostra ainda que o estudante da EAD precisa desenvolver habilidades de 

pesquisas, serem criativos e críticos, buscando sempre novos conhecimentos, além daqueles que 
é fornecido através da leitura, principalmente, que ajuda a conhecer, decifrar e interpretar os 
conhecimentos obtidos através desse meio, possibilitando assim, o aprofundamento do saber, 
fazendo com que o aluno EAD atue sempre como pesquisador em busca de seus objetivos, de 
aprender e aprender cada vez mais. É, de fato, desses conhecimentos que o aluno precisa para a 
produção de suas atividades acadêmicas, como a produção textual, através da descoberta da 
importância da leitura.   

 
Na modalidade a distância, o aluno deve assumir uma postura autônoma. Além disso, a 

leitura e a escrita devem está presentes em todas as formas de comunicação/interação entre 
professor/tutor e aluno, por isso, essas estratégias são fundamentais para que o processo de 
leitura e, conseqüentemente, a escrita seja desenvolvida de maneira eficiente. É esse tipo de 
ensino que facilita o aluno a ter acesso a uma faculdade, facilitando também o processo de 
aprendizagem, segundo Aretio, 1999, (apud RODRIGUES, 2007, p. 01) 

 
É um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo e 
que substitui a interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno como 
meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos 
recursos didáticos e o apoio de uma organização e tutoria que propiciam uma 
aprendizagem independente e flexível.  
 

Rodrigues (2007, p.01) mostra que a separação entre professor e aluno estabelece uma 
comunicação bidirecional, que através dos recursos didáticos e da tecnologia superam muitos 
obstáculos, O professor e o tutor, por sua vez, têm a função de estimular e motivar os alunos, 
fazendo com que eles se tornem sujeitos passivos através desses recursos. No entanto, são 
muitos os obstáculos e desafios, mas como nada nessa vida é fácil, tudo requer muito esforço e 
determinação, o aluno EAD deve saber que tanto o docente como os tutores são responsáveis 
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pela evolução do ensino e aprendizagem, ambos poderão auxiliar os alunos nos planejamentos 
das atividades, utilizando os meios de comunicações.  
 

O tutor, particularmente, acompanha mais de perto o processo de aprendizagem, pois 
supervisiona os trabalhos, práticas e projetos e serve de intermediário entre a instituição e os 
alunos e, junto com o docente, estabelece a proposta pedagógica de determinada disciplina 
através da ferramenta de comunicação, estabelecendo, assim, uma ligação entre os alunos. Cabe 
ainda ao tutor a tarefa de assegurar a eficiência do processo e a eficácia da aprendizagem, 
esclarecendo qualquer dúvida que o aluno tenha com relação a esses materiais didáticos. 
  
            O professor, em seu trabalho, utiliza vários meios ao repassar sua aprendizagem, o que 
geralmente se dá através de materiais didáticos como: apostilas, aulas expositivas e 
participativas, aulas de campo, entre outras.  A tecnologia também ajuda ao professor a expandir 
o conhecimento de maneira facilitada. Com o apoio da escola, o professor consegue enriquecer o 
processo de aprendizagem,  fornecendo os suportes necessários ao aluno, acompanhando todo o 
processo de formação deste. A escola, por sua vez, disponibiliza materiais que ajudam nessa 
formação, a saber: livros didáticos, videoteca, sala de informática, biblioteca, data show etc. 
 

Desse modo, a inserção das novas tecnologias da informação e da comunicação nos 
processos de ensino e aprendizagem abre diversas oportunidades de troca de informação, 
interação, intercâmbio de idéias entre os alunos e a instituição que promove o curso entre os 
alunos entre si. Possibilita ainda a criação de comunidades de aprendizagem em rede, em que há 
bidirecionalidade e cooperação entre os alunos, reduzindo, assim, a distância entre eles. Nesse 
processo de ensino e aprendizagem, os papéis desempenhados por professores e alunos, 
ganharam novas configurações educacionais, o professor a distância tem também a importante 
responsabilidade de  adotar valores e atitudes que contribuam para o desenvolvimento de 
valores individuais e coletivos numa perspectiva ética e construtiva, uma vez que essa 
aprendizagem se realiza através da mediação tecnológica. 

 
 

3. Considerações finais 
 
A EAD está superando vários obstáculos e preconceitos na busca de uma melhor 

qualificação profissional, visto que a aprendizagem virtual está ganhando espaço no mundo 
social, através dos meios de comunicação e de informações, democratizando o ensino e dando 
oportunidades a todos que não podem ingressar em uma faculdade presencial. 

 
Além disso, este processo de ensino possibilita ao aluno ser independente de sua própria 

autonomia, criando alternativas de caminhos para sua melhor expressão de comunicação, 
independentemente da presença física ou não do professor, podendo ter acesso a diversos 
materiais de ensino como livros e apostilas como também as aulas expositivas e participativas no 
ambiente de aprendizagem.  

 
Tendo em vista que cada método de ensino é viável para uma educação de qualidade, é 

um ensino que possibilida também o acesso ao conhecimento e fornece aos alunos 
oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida. Graças aos avanços ocorridos nas 
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tecnologias, a EAD evoluiu, promovendo diversos cursos profissionalizantes no mundo inteiro e 
realizando um processo de ensino e aprendizagem a distância.  

 
 

Essa pesquisa tem como objetivo principal observar o desenvolvimento da educação a 
distância, com a finalidade de buscar melhorias para educação e aprimorando a metodologia 
aplicada através dos meios tecnológicos que são de extrema importância para a vida escolar e 
social dos discentes e docentes, garantindo o desempenho necessário para um bom 
desenvolvimento na aprendizagem de acordo com os métodos aplicados pelos docentes. Essas 
práticas têm como função de inclusão e envolvimento discursivo do aluno no decorrer do 
processo no ensino, de forma interativa e construtivista desenvolvendo habilidades, capacidades, 
estimulando o raciocínio e lógica do aluno, tornando um sujeito mais comunicativo e capaz de se 
integrar em uma sociedade tão exigente. Esse material tem a função de oferecer informações 
sobre o histórico da EaD que cada dia vem avançando e vencendo preconceito, esperamos  esses 
conhecimentos possa contribuir para o avanço da educação.  
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RESUMO  
 
Na modalidade de ensino a distância em língua 
espanhola, observamos que os alunos apresentam em 
seus relatos dificuldades para compreender o material 
e em expor suas dúvidas, por não haver contato direto 
com os professores e toda a comunicação ser baseada 
em fóruns, caixas de textos das atividades e caixas de 
mensagens. Com base neste problema, resolvemos 
investigar o papel que as estratégias de leitura 
representam no processo de aprendizagem do ensino 
à distância em espanhol. Foram utilizadas como fontes 

para a coleta de dados a análise das postagens feitas 
pelos alunos na Plataforma Moodle e a aplicação de 
um questionário de perguntas abertas, visando 
identificar se os alunos fazem uso adequado das 
estratégias de leitura. Os dados foram tabulados e 
analisados, e com base nas respostas dos alunos, 
percebe-se que a maioria não faz uso adequado das 
estratégias de leitura para a compreensão dos textos 
que lê e que a interação presencial com um professor 
e os colegas ainda é importante. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de Leitura, Educação à Distância, Espanhol. 

 

EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAGE DEL ESPAÑOL DISTÁNCIA 
 
RESUMEN  

 

En la modalidad de la educación a distancia en lengua 
española, observamos que los alumnos presentan en 
sus relatos dificultades para comprender el material y 
exponer sus dudas, porque no hay contacto directo con 
los maestros y toda la comunicación ser basada en los 
foros, los cuadros de textos de las actividades y los 
cuadros de mensajes. Com base en este problema, 
decidimos investigar el papel que las estrategias de 
lectura representan en el proceso de aprendizage de la 
educación a distáncia en español. Fueron utilizadas 

como fuentes para la colecta de datos el análisis de las 
publicaciones hechas por los estudiantes en la 
plataforma Moodle y la aplicación de un cuestionario de 
preguntas abiertas, para identificar si los estudiantes 
hacen uso adecuado de las estrategias de lectura. Los 
datos fueron tabulados y analizados, y en base a 
respuestas de los estudiantes, es claro que la mayoría 
no hace uso adecuado de estrategias de lectura para 
comprender los textos que lee y que la interacción 
directa con un maestro y los compañeros es importante. 

 PALABRAS-CLAVE: Estrategias de Lectura, Educación à distáncia, Español. 
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IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA A 
APRENDIZAGEM DE ESPANHOL A DISTÂNCIA 

 
INTRODUÇÃO 
 

A escrita está presente em todos os momentos da nossa vida, seja em bilhetes, e-mails, 
placas, embalagens, e demais textos do nosso cotidiano. Existem muitas definições sobre o 
que é a escrita, para KOCH & ELIAS (2009, p.32) “o modo pelo qual concebemos a escrita não 
se encontra dissociado do modo pelo qual entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que 
escreve” assim, a escrita pode ser vista de três formas: foco na língua, foco no leitor e foco na 
interação.  

 Sobre a primeira forma, KOCH & ELIAS (2009, p.33) definem como: “O texto é visto 
como simples produto de uma codificação realizada pelo escritor a ser decodificado pelo leitor, 
bastando a ambos, para tanto, o conhecimento do código utilizado.” O foco no leitor para 
KOCH & ELIAS (2009, p.33) pode ser entendido da seguinte forma: “A escrita, é entendida 
como uma atividade por meio da qual aquele que escreve expressa seu pensamento, suas 
intenções, sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação 
que envolve esse processo.” A terceira forma de conceber a leitura envolve escritor e leitor 
numa via de mão dupla onde quem escreve deve fazê-lo tendo em vista o conhecimento do 
leitor, assim a comunicação acontece a partir do conhecimento comum de ambos sobre o 
tema. 

“Entendemos, pois, a escrita como atividade de produção textual (TORRACE & 
GALBRAITH, 1999) que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 
linguísticos e na sua forma de organização, mas requer, no interior do evento 
comunicativo, a mobilização de um vasto conjunto de conhecimentos de escritor, o 
que inclui também o que esse pressupõe ser do conhecimento do leitor ou do que é 
compartilhado por ambos.” (KOCH & ELIAS, 2009, p.35) 

 

 Durante a vida, aprendemos a ler e escrever e convivemos diariamente com textos, o 
que nos permite desenvolver a capacidade de leitura e escrita. A interação entre escritor e 
leitor torna-se importante no processo de leitura, pois permite que haja uma troca de 
informações entre as partes envolvidas. 

 
“A leitura é o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita (…) para 
ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 
decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; 
precisamos envolver em um processo de previsão e inferência contínua, que se apoia 
na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um 
processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes 
mencionadas.” (SOLÉ, 1998, p.23) 

 

 A leitura é importante para a compreensão da escrita e depende da concepção de 
quem lê, pois ela dá sentido ao texto. Para GONÇALVES (2010, p.04), “O leitor é um ser ativo, 
que interpreta o mundo a partir de fatores que dependem de sua intenção em relação ao que 
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lê, dos valores e do conhecimento que traz, do tempo e da sociedade que vive.” Assim, o leitor 
poderá interpretar o texto de acordo com seus conhecimentos e este poderá assumir valores 
diferentes daqueles que o escritor desejava transmitir. 

 
“Os textos que lemos também são diferentes e oferecem diferentes possibilidades e 
limitações para a transmissão de informação escrita (…) as diferentes estruturas do 
texto impõem restrições à forma em que se organiza a informação escrita, o que 
obriga a conhecê-las, mesmo que intuitivamente, para se compreender esta 
informação de forma adequada.” (SOLÉ, 1998, p.22) 

 

 Como vimos, a leitura é uma atividade de compreensão e interpretação daquilo que se 
lê, para que isso seja possível, recorremos às estratégias de leitura que auxilia na construção 
de sentido do texto. Essas estratégias permitem que enquanto a leitura esteja sendo feita, o 
leitor analise o que está sendo lido e a partir do conhecimento prévio este possa selecionar, 
antecipar, inferir e verificar as informações contidas no texto para que se construa um 
sentido.  

“Durante a leitura as antecipações serão levantadas e depois confirmadas ou 
rejeitadas. Serão, enfim, sempre testadas no movimento da leitura, a partir de 
conhecimentos que estão em nossa memória. (…) Esta antecipação de informações e 
as inferências decorrentes delas servirão de base para a compreensão do texto, 
verificando, testando as nossas hipóteses, exercitando, assim, a autorregulação do 
próprio processo de leitura.” (GONÇALVES, 2010, p.09) 

 

 As estratégias do leitor podem ser classificadas em Estratégias Cognitivas e Estratégias 
Metacognitivas (Kleiman, 1993). As metacognitivas seriam aquela das quais temos 
consciência, é o processo de autoavaliação da própria compreensão e a definição clara dos 
objetivos para a leitura. As operações inconscientes do leitor durante a leitura de um texto são 
as estratégias cognitivas. 

Na modalidade a distância, o aluno deve assumir uma postura autônoma e a leitura e a 
escrita estão presentes em todas as formas de comunicação/interação entre professor/tutor e 
aluno, por isso, essas estratégias são fundamentais para que o processo de leitura e, 
consequentemente, a escrita sejam desenvolvidas de maneira eficiente. 

 
“A Educação a Distância, é uma modalidade antiga que incorporou os mais variados 
meios na busca de estabelecer uma comunicação cada vez mais eficiente e eficaz. 
Nas últimas décadas com o avanço das Tecnologias da Informação de Comunicação, 
ampliaram-se bastante as formas de operar essa comunicação”. (MARIZ, 2010, p.09)  

 

 Apesar dos avanços tecnológicos, o material didático, que pode ser impresso ou em 
meio digital, ainda é o principal responsável na transmissão de informação e porta-voz do que 
o professor pretende passar para o aluno e torna-se eficiente de acordo com sua utilização e, 
por isso, deve ser apresentado de forma que o aluno desperte interesse e sinta-se motivado a 
estudar, ou seja, o autor deve colocar-se no lugar do leitor para que ocorra uma satisfatória 
interação. 
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“O material didático tem que motivar os alunos através do estabelecimento de um 
diálogo permanente, da proposição de atividades que instiguem a busca pela 
descoberta e pela pesquisa e que estejam relacionadas com o contexto de vida do 
aluno; tem que ser atraente e proporcionar ao aluno o prazer de manuseá-lo. Na 
EaD, como já vimos, o material didático é o substituto direto do professor” (MARIZ, 
2010, p.09) 

 

 O material didático bem elaborado, interessante e em uma linguagem dinâmica de 
compreensão simples é indiscutivelmente uma forma eficiente de potencializar o processo de 
ensino aprendizagem. É o elo entre o professor e o aluno, principalmente nas relações 
existentes no ensino a distância, é nele que a informação ou o conhecimento empírico se 
transforma em conhecimento sistematizado ou cientifico. Deve ser atraente e conter uma 
linguagem clara e direta para que a compreensão seja imediata, sendo elaborado de forma a 
dar impressão de que o professor/tutor está presente, mas este deve apenas esclarecer 
dúvidas que surgirão ao longo do processo de aprendizagem. 

 A modalidade a distância, por ser algo ainda novo para muitos de nós estudantes, pode 
levar um tempo para que todos os alunos se adaptem às mudanças decorrentes da transição 
do ensino presencial para o ensino a distância. No primeiro, a comunicação entre professor e 
aluno se dá de forma imediata, as aulas são presenciais e o professor explica o conteúdo das 
aulas e tira as dúvidas da turma à medida que as dúvidas vão aparecendo. No segundo, as 
aulas são mediadas por apostilas e textos disponibilizados na plataforma por cada professor e 
cabe ao aluno acessar esse material. A leitura e interpretação do conteúdo de cada aula deve 
ser feita, em princípio, exclusivamente pelo aluno. Suas dúvidas deverão ser expostas nos 
fóruns da plataforma e aguardar até 48 horas para obter uma resposta que pode ser 
satisfatória ou não, dependendo da interpretação tanto do professor/tutor que lê a pergunta e 
a responde quanto do aluno que expõe suas dificuldades e aguarda um retorno. Esse processo 
de interação é muito importante para as partes envolvidas e dela depende o êxito ou fracasso 
da comunicação.  

 Segundo SOLÉ (1998, p.22) “O significado que um escrito tem para o leitor não é uma 
tradução ou réplica do significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve 
o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos.” 

 Essa comunicação entre professor/tutor e aluno pode sofrer interferência, uma vez 
que quem escreve deseja passar uma mensagem que nem sempre é compreendida da 
maneira como deveria por quem lê.  

 
“O como dizer o que se quer dizer é revelador de que a escrita é um processo que 
envolve escolha de um gênero textual em consonância com as práticas sociais, 
seleção, organização e revisão das ideias para os ajustes/reajustes necessários, tendo 
em vista a eficiência e a eficácia da comunicação.” (KOCH & ELIAS, 2009, p.36) 

 

 Na educação tradicional, o material didático é utilizado pelo professor como apoio 
enquanto na educação a distância este se apresenta como substituto do professor e, portanto, 
torna-se indispensável para o aluno que deverá ter uma compreensão crítica do que está 
sendo estudado. 
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 “Na Educação a Distância, o material didático substitui a aula tradicional. É através 
dele que o aluno estabelece contato com o conhecimento. É como se ele fosse o 
substituto do professor. Por isso, a sua produção para a EaD deve levar em conta 
aspectos de interatividade que, por não poderem se realizar no mesmo modelo da 
educação presencial, precisam estar presentes no material didático.” (MARIZ, 2010, 
p.06) 

 

 Na EaD a interação entre alunos, professores, tutores e colegas se dá geralmente por 
meio de comunicação assíncrona, que segundo MARIZ (2010, p.12), “é aquela em que a 
interação não se dá em tempo real, como por exemplo, através de cartas, e-mails, chats, fax, 
mensagens no celular, etc.” Outras formas de comunicação também são utilizadas como: 
blogs, fóruns, sites, teleconferência e outras tecnologias disponíveis, sejam elas em tempo real 
ou não e as inovações tecnológicas vêm para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem 
devendo ser utilizadas de maneira adequada com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento das 
atividades. 

“O processo de leitura e compreensão de um texto requer uma série de mecanismos 
que auxiliam na construção de sentido. Mecanismos que levam em consideração não 
só os aspectos intrínsecos ao texto, mas os conhecimentos de mundo do leitor. 
Nesse processo, é de fundamental importância a compreensão do contexto em que 
aquele texto foi elaborado e está em uso. O leitor processa essas informações 
automaticamente enquanto participa do processo de construção dos sentidos do 
texto e, para isso, utiliza uma série de mecanismos. Esse processo, no entanto, 
implica uma maior ou menor velocidade de compreensão do texto. Um texto com 
poucos obstáculos permite uma leitura rápida de sentido tão imediato que quase se 
perde o controle consciente de sua compreensão.” (GONÇALVES & CAVALCANTE, 
2010, p.08) 

 

 As estratégias de leitura e o desenvolvimento da escrita tornam-se indispensáveis no 
processo de aprendizagem e no Ensino a Distância, elas se transformam em aliadas do aluno, 
contribuindo para um melhor entendimento do material didático e das diversas comunicações 
existentes na plataforma Moodle.  

 

Primeiras análises 

 

 Os dados foram analisados qualitativamente, de acordo com a proposta de análise de 
conteúdo de Martins (2002), onde “os dados devem ser analisados de forma a solucionar o 
problema pesquisado e alcançar os objetivos pretendidos”. 

 Na modalidade de Ensino a Distância, a quantidade de leitura que se deve fazer é 
relativamente maior do que em relação ao ensino presencial, uma vez que toda forma de 
comunicação é realizada através de textos. A leitura e compreensão do material didático é 
também de responsabilidade do aluno que deve desenvolver mecanismos de leitura que o 
auxilie, nesse momento, as estratégias de leitura tornam-se presentes em grande parte do 
processo, pois são elas  que darão suporte ao aluno em suas atividades. 

 Na EaD, a utilização dessas estratégias torna-se necessária, pois a figura do professor 
que explica o conteúdo não estará a disposição do aluno, este apenas poderá responder 
algumas dúvidas que serão respondidas em forma de texto. Mais uma vez, o aluno deverá 
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recorrer às estratégias de leitura para entender a resposta às suas indagações. É um processo 
contínuo e por isso necessita que o aluno tenha autonomia e que seja capaz de utilizar os 
mecanismos de compreensão de leitura a seu favor, sendo proativo na construção de sentido. 

 Para compreender um texto, a partir de sua leitura, o aluno fará inicialmente a seleção 
das mensagens contidas no texto, para depois fazer as antecipações e levantar hipóteses 
acerca do que está sendo lido, que poderão ser confirmadas ou não no decorrer da leitura. 
Nesse momento, serão feitas as inferências, realizando conexões indiretas entre o que se 
conhece do tema e o texto lido que serão a base para sua compreensão. Logo após, as 
verificações testarão as hipóteses. Esse processo possibilitará uma boa leitura e compreensão 
do texto. Se essas estratégias não forem corretamente utilizadas, pode comprometer o 
sucesso da leitura e a interação não ocorrerá satisfatoriamente. 

 Podemos entender que a interpretação do que foi lido é de responsabilidade do leitor 
e o uso dessas estratégias contribuem para que a mensagem do autor seja entendida de forma 
adequada. Assim, as estratégias de leitura contribuem para a formação de leitores autônomos, 
que possam aprender através da leitura e sejam capazes de utilizar o conhecimento adquirido 
anteriormente para a compreensão de textos. 

 A partir da análise das postagens dos alunos nos fóruns de Língua Portuguesa na 
Plataforma Moodle, observa-se que, em sua maioria, os alunos podem não estar fazendo uso 
adequado das estratégias de leitura. A maioria das postagens estão relacionadas a problemas 
de compreensão do conteúdo das aulas e questões sobre as atividades. Alguns alunos não 
estão interpretando corretamente as informações e definições de maneira clara. Muitas vezes, 
as dúvidas poderiam ser esclarecidas apenas com uma leitura do material se o aluno buscar 
desenvolver as estratégias de leitura, como podemos observar na postagem do Aluno3 e na 
resposta da professora: 

 

“Duvidas atividade 09 

por Aluno3 - quinta, 14 outubro 2010, 09:39 

 

Alguem pode me explicar o conteudo da aula 09? 
Seguencia descritiva e seguencia narrativa... estou com duvida de 
como identificar cada uma. 

aguardo com urgencia. 

 

 

Re: Duvidas atividade 09 

por Professora - quinta, 14 outubro 2010, 18:48 

Querido Aluno3, 

Releia o material com calma, pois o mesmo apresenta muitas 
informações que te ajudarão a identificar as duas sequências. Um bom 
exercício é você, a partir do material, elaborar um quadro no qual 
colocará as duas sequências e o que caracteriza cada uma delas. Leia 
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também o quadro sobre sequência textuais presentes na aula 08, o 
mesmo apresenta com detalhes as características de cada uma delas. 

Abraços, estou à disposição. 

Professora” 

 

 A comunicação entre professores/tutores e alunos não é imediata nesta modalidade, 
ou seja, não é on-line, pois professores e tutores respondem de forma assíncrona1 e o 
processo de escrita assume o papel central na comunicação entre eles. É por meio da escrita 
que os alunos podem expressar suas dúvidas e dificuldades e os professores/tutores 
respondem a essas dúvidas. No entanto, quando as dúvidas não são respondidas 
imediatamente, a necessidade de realizar a escrita de forma que promova melhor interação é 
fundamental, como podemos observar nas datas e horários da conversa a seguir: 

 

“Re: Duvidas atividade 09 

por Aluno4 - segunda, 18 outubro 2010, 19:46 

Quanto a fazer um texto descritivo a partir do texto já existente. 

Estou com duvida com relação ao que posso descrever, quais palavras 
utilizar? 

 

Re: Duvidas atividade 09 

por Tutor - terça, 19 outubro 2010, 08:41 

Caro Aluno4, observe que o texto já existente é uma fábula. A fábula é 
um gênero textual  

que transmite um ensinamento e cujos personagens são animais 
personificados (ex. A  

Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro etc.). Apresenta como 
sequência predominante a narrativa, pois relata um fato ou uma série 
de acontecimentos , no qual se incluem personagens e suas ações, 
situando-os no tempo e no espaço. Quanto à questão solicitada, ela 
pede que você elabore, a partir do texto narrativo A Cigarra e a 
Formiga, uma sequência descritiva. Veja um exemplo de seq. 
descritiva: "O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros 
contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava 
paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o 
nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele." (Clarice Lispector)  

Observe que como na seq. descritiva se procura retratar um objeto 
(pessoa, coisa, animal, paisagem), há um detalhamento de aspectos, 
características e atributos. 

                                                           
1  Comunicação Assíncrona é segundo MARIZ (2010, p.12), “aquela em que a interação não se dá em 
tempo real, como por exemplo, através de cartas, e-mails, chats, fax, mensagens no celular, etc.” 
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Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato. 

 

Re: Duvidas atividade 09 

por Aluno5 - quinta, 21 outubro 2010, 18:06 

Ajudou bastante!  

Grata!” 

 

A importância de escrever de maneira que outra pessoa entenda é fundamental num 
processo de comunicação. Às vezes, o autor não se coloca no lugar do leitor e isso dificulta o 
entendimento do texto. Ou seja, ao escrever, a pessoa deve transmitir a mensagem que deseja 
passar de uma maneira compreensível para quem a lê. Deve preocupar-se com a linguagem 
utilizada, construir frases concisas e ser o mais claro possível. Para exemplificar, vamos analisar 
uma postagem feita por um aluno em um fórum de dúvidas: 

 

“duvidas !!!!!!!!! 

por Aluno1 - sábado, 6 novembro 2010, 11:27 

ola professora nao sei se é só eu se for desconsidere esta duvida. pois 
eu venho tentando descobrir oq se pede em cada atividade como na 
prova presencial que muitos protestaram. 

exemplos= 

tem uma classe 15 que pede : 

pesquise literatura -= nao sei oq procurar 

pesquise poemas que vc mais goste = esta ate que entendi pouco 

pois acho que temos que advinhar oq se pede realmente em cada 
atividade ...obg.. ” 

 

Observando a postagem do Aluno1, não fica claro o que ele quer dizer, pois se 
expressou de uma forma quase incompreensível. Não é possível identificar qual é sua dúvida 
porque não a expõe de maneira que promova compreensão. Por se tratar de um ambiente 
acadêmico, a linguagem utilizada está inadequada, além das questões de ortografia e de 
concordância que podem comprometer a leitura, a construção das frases é confusa. Assim, 
identificamos que o Aluno1 não teve a preocupação de se colocar no lugar do leitor, ou seja, 
escrever de uma forma clara e concisa o seu problema para que a professora pudesse 
compreender suas dúvidas e dirimí-las. 

 Diante desta situação, a professora que não compreendeu qual era a dúvida do Aluno1, 
necessitou enviar uma mensagem tentando obter mais informações a respeito do 
questionamento e poder dar uma resposta. Com isso, o Aluno1 só teve sua pergunta 
respondida após esclarecer o que tinha escrito, o que poderia ter sido evitado se ele tivesse 
tido a preocupação de escrever de uma forma mais clara e compreensível. 
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 Percebe-se pela comunicação realizada pela plataforma Moodle que nem sempre os 
autores se colocam no lugar dos leitores e a comunicação fica prejudicada, pois o leitor ao 
invés de poder responder imediatamente a dúvida do escritor tem que enviar-lhe outra 
mensagem pedindo que se expresse melhor. Nesse processo, percebemos que a interação 
escritor-leitor apresenta diversos aspectos que a comprometem, entre os quais, a dificuldade 
de colocar-se no lugar do leitor para que o mesmo compreenda o seu texto nos processos de 
comunicação assíncrona. 

 
Análise e discussão dos dados 

Foi aplicado um questionário contendo 8 (oito) perguntas abertas, onde foi possível 
perceber que, com exceção de um aluno, os demais fazem leituras regularmente. Entre os 
materiais lidos, estão o material didático do curso, livros, revistas, blogs, notícias, entre 
outros. As razões pelas quais estes alunos buscam a leitura são diversas, mas a curiosidade e a 
busca ou aprofundamento de conhecimentos foram as mais citadas, além da necessidade de 
leitura para o desenvolvimento dos estudos ou da profissão. No geral, a maioria compreende 
os materiais que lê. Os demais, ou não compreendem ou só o consegue após releitura do 
material ou com algum tipo de auxílio. Especificamente em relação ao material utilizado na 
disciplina de Língua Espanhola III, a maioria mencionou algum tipo de dificuldade como, por 
exemplo, o desconhecimento de palavras ou expressões culturais dos países de fala 
espanhola, o uso dos verbos e a compreensão dos conteúdos por serem apresentados de 
forma extensa, pouco esclarecedora e falta de aprofundamento dos temas. 

Sobre as razões pelas quais os alunos acreditam que ocorram estas dificuldades, alguns 
alunos não responderam a questão por haverem declarado que não sentiam dificuldade de 
compreensão do material estudado, e foram citadas dificuldades como falta de estímulo, 
desconhecimento do idioma espanhol e de características culturais típicas de países 
hispânicos. Foi apontada também a maneira como o material é elaborado, que não 
favoreceria a compreensão dos textos e a ausência de um professor para explicar 
presencialmente os conteúdos. 

No que diz respeito aos procedimentos utilizados para facilitar a compreensão dos 
textos lidos, foram citados a utilização de dicionários eletrônicos ou não para a busca de 
significado de palavras desconhecidas, buscas de conteúdo em livros ou na internet, o uso de 
tradutores on-line, a conversa com colegas e até mesmo fazer um curso de espanhol 
presencial para diminuir a dificuldade em relação ao idioma. Alguns mencionaram que 
quando não compreendem o texto, fazem uma releitura do material. Apenas dois alunos 
descreveram o procedimento utilizado, o que se deu de forma bem parecida. Ambos fazem 
releitura do material, procuram o significado de palavras no dicionário e utilizam materiais de 
apoio como livros e sites na internet como forma de facilitar a compreensão do material. 

Com base nas respostas dos alunos, percebe-se que a interação presencial com um 
professor e os colegas ainda é importante. Embora com o surgimento de novas tecnologias 
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seja possível estudar sem sair de casa e existam fóruns de discussão para expor dúvidas e 
diminuir o distanciamento físico, o contato humano se faz necessário, mesmo que não seja 
tão constante como num curso presencial, onde todos se encontram várias vezes durante a 
semana.  

Ainda que apenas dois alunos tenham indicado o procedimento utilizado para uma 
melhor compreensão do material, cada um tem um método de estudar, mas nem todos tem 
consciência de que faz uso de estratégias de leitura e compreensão de textos. Os que não 
compreendem os textos que lê, possivelmente não fazem uso adequado das estratégias de 
leitura, sendo necessário desenvolvê-las para que haja um melhor aproveitamento dos 
conteúdos estudados. 

 
Considerações Finais 
 
 A partir da análise das postagens dos alunos e das respostas do questionário, percebe-
se que alguns de nós ainda não fazemos uso adequado das estratégias de leitura, o que pode 
estar dificultando o processo de aprendizagem. No entanto, a interação constante entre 
escritor-leitor, que é uma característica fundamental do ensino a distância, promove o 
exercício dos processos de leitura e escrita e suscita a busca por estratégias para desenvolvê-
los. Entende-se que é pertinente criar mecanismos que possibilitem o desenvolvimento de 
estratégias de leitura, apresentadas pelos autores citados e parte dos conteúdos das 
disciplinas do curso de licenciatura em língua espanhola a distância da UAB/IFRN pode 
contribuir para melhorar a leitura e compreensão de textos e minimizar as dificuldades 
encontradas pelos alunos. Os estudos aqui desenvolvidos suscitaram a busca por uma 
investigação mais aprofundada e culminou na construção do projeto de pesquisa O 
desenvolvimento de estratégias de leitura para a aprendizagem de espanhol a distância, 
desenvolvido atualmente pelo grupo de pesquisa Capacitação de Recursos Humanos no uso de 
tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas a Educação, no qual  a autora é bolsista 
de iniciação científica. A pesquisa está sendo desenvolvida tomando como base os resultados 
obtidos neste estudo e que servem de apoio na elaboração dos instrumentos de coleta de 
dados.  
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RESUMO  
 
Este artigo aborda a literatura engajada produzida por 
Dias Gomes, mostrando a realidade brasileira retratada 
na obra “O pagador de promessas”. O objetivo do 
trabalho é compreender, nessa obra de Dias Gomes, 
críticas à realidade social brasileira.Os autores utilizados 
nesse trabalho como fundamentação teórica são Costa 
(1990), Napolitano (2001) e Sousa (2010) que tratam do 
teatro moderno brasileiro; Candido (2010) e Facina 
(2004), para falarmos da relação entre literatura e 
sociedade; Mello e Novais (2010) e Fausto (2011), 

mostrando o contexto histórico do Brasil de fins dos 
anos 1950 e início dos anos 1960; e Alves (2009) e Silva 
(2001), ao abordarem aspectos da vida e da produção 
teatral de Dias Gomes. As análises revelam em “O 
pagador de promessas” denuncia problemas sociais, 
morais e éticos pelos quais o Brasil passava naquele 
período de produção e circulação da referida obra. Ela 
critica, entre outros aspectos, a intolerância da Igreja 
Católica, a falta de caráter de algumas pessoas.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:Texto teatral, Dias Gomes, “O pagador de promessas”, engajamento social. 

 

DIAS GOMES’ ENGAGED THEATER: STUDY OF THE WORK “O PAGADOR DE PROMESSAS” 
 
ABSTRACT  
 
This article discusses the engaged literature produced 
by Dias Gomes, showing the Brazilian reality pictured in 
the book “O Pagador de Promessas”. The objective of 
this study is to understand, in this Dias Gomes’s work, 
the critics for the Brazilian social reality. The authors 
used in this study as a theoretical foundation are Costa 
(1990), Napolitano (2001) and Sousa (2010) who deal 
with the modern Brazilian theater; Candido (2010) and 
Facina (2004), to speak about the link between 
literature and society; Mello and Novais (2010) and 

Fausto (2011), showing the historical context of Brazil in 
the late 1950s and early 1960s; and Alves (2009) and 
Silva (2001), dealing with aspects of life and theatrical 
production of Dias Gomes. The Analyzes reveal in “O 
Pagador de Promessas” denounces of social, moral and 
ethical issues which Brazil went through that period of 
production and circulation of the work. It criticizes, 
among other things, the Catholic Church intolerance, 
the lack of character of some people. 

 

 KEY-WORDS: Theatrical Text, Dias Gomes, “O Pagador de Promessas”, social engagement. 
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ESTUDO DA OBRA “O PAGADOR DE PROMESSAS” DE DIAS GOMES 

 
1INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem como tema principal Dias Gomes e sua literatura engajada, que 

apresenta a realidade brasileira na obra “O pagador de promessas”. O objetivo geral do 
trabalho é compreender, na obra, críticas à realidade social brasileira da época em que ela foi 
escrita e veiculada – 1960. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa ainda em andamento, 
intitulada “Texto teatral e engajamento social: a realidade retratada em obras de Dias Gomes 
e Jorge de Andrade”, e busca fazer uma ponte entre a literatura e as influências do meio sobre 
a criação. 

O presente trabalho, ao estabelecer uma ponte entre a literatura e as influências do 
meio sobre a criação, vislumbra a possibilidade de conhecermos aspectos de nossa cultura, 
relacionados especificamente ao texto teatral, ainda bastante negligenciado na área de Língua 
Portuguesa; e ainda de relacionarmos tais aspectos ao contexto sócio-histórico do Brasil em 
meados do século XX.   

Para a realização desse estudo, recorremos a autores como Costa (1990), Napolitano 
(2001) e Sousa (2010) que tratamdo teatro moderno brasileiro;Candido (2010) e Facina 
(2004), cujas obras serviram de base para tratarmos da relação entre literatura e sociedade; 
Mello e Novais (2010) e Fausto (2011), que esclarecem o contexto histórico do Brasil naquele 
período de produção e circulação da obra de Dias Gomes; Alves (2009) e Silva (2001), que 
buscam explicar o fazer teatral do autor Dias Gomes. As análises da obra adotam uma 
abordagem qualitativa, mediante o estudo de fatores socioculturais que influenciam a obra 
em estudo (estrutura social, valores e ideologias e técnicas de comunicação), no sentido de 
compreender a relação que a obra estabelece com a sociedade. 

O artigo estrutura-se da seguinte forma: primeiramente, temos a fundamentação 
teórica, que aborda a introdução e desenvolvimento da arte engajada no Brasil relacionando-
a com a produção teatral do autor Dias Gomes, o contexto histórico do período de produção 
da obra em questão e a relação entre literatura e sociedade; em seguida, há a metodologia, 
que conceitua o tipo de pesquisa, mostra os dados a serem analisados e as categorias 
adotadas para tal; posteriormente, a análise e discussão dos dados, em que procedemos à 
interpretação da obra “O pagador de promessas”, de Dias Gomes, especificamente as 
influências do meio social sobre a obra; finalmente, a conclusão, em que retomamos os 
principais pontos do trabalho. 

 
2FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 A Arte Engajada e a Produção de Dias Gomes 
 

A partir da segunda metade da década de 1950, surge no Brasil o Teatro de Arena, que 
se tornou, segundo Sousa (2010 p. 23),“foco irradiador de experiências dramáticas voltadas 
para a problemática nacional, com fortes tendências nacionalistas.” No país já eram 
produzidas obras com esse caráter político-nacionalista, mas somente com a chegada dos 
estrangeiros (dramaturgos, diretores, cenógrafos, entre outros), nos anos de 1940, esse tipo 
de produção se intensificou. A Escola de Arte Dramática da USP (EAD) e o Teatro Brasileiro de 
Comédia (TBC) materializaram o projeto de modernização da cena teatral, já que só começa a 
haver teatro moderno no Brasil, ao menos de maneira sistemática ou organizada, com o TBC 
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de São Paulo.Esse “teatro moderno brasileiro”, segundo alguns críticos e estudiosos, é 
marcado pela montagem e exibição de Eles não usam Black-tie, de Guarnieri, que se destacou 
pela abordagem urbana e por refletir a imagem do Brasil em processo de urbanização e 
industrialização. 

Contudo, foi em volta do Teatro de Arena que se encontravam atores e dramaturgos 
com interesse em discutir questões políticas e sociais, o que lhe deu lugar de destaque no que 
se diz respeito ao teatro de temática política. 

 
Despontou como porta-voz dessa visão por introduzir no palco os 
conflitos urbanos, expressivos, sobretudo pela luta de classe, e por 
utilizar peças sobre o Brasil escritas por dramaturgos brasileiros. [...] 
Seu objetivo era o esclarecimento das camadas populares e 
trabalhadores sobre o seu papel político na transformação da 
realidade. (SOUSA, 2010, p. 28).  
 

O engajamento político era uma tendência presente nesse modernoteatro brasileiro, 
que se desenvolveu num período de “hegemonia cultural da esquerda”, nas décadas de 1950 
e 1960 – época de escritura de “O pagador de promessas”. Esse tipo de tendência, conforme 
diz Sousa (2010, p.29): 

 
Tornou-se um núcleo de formulação de problemas estéticos e 
ideológicos, alinhando-se ao discurso nacionalista de esquerda da 
época. Centrava esforços no combate, na esfera da cultura e da arte, 
ao subdesenvolvimento e na luta contra o imperialismo, visto como 
empecilho ao desenvolvimento brasileiro. 
 

 O propósito dessa forma de arte visava a um caráter transformador, para que a 
sociedade tomasse consciência e entendesse a realidade brasileira. O conhecimento dessa 
realidade era fundamental para o artista, que atuaria como uma espécie de condutor do 
processo de emancipação. O teatro, nesse caso, assumiria seu papel pedagógico perante a 
sociedade em questão.  
 O ator/artista, desse modo, tinha a obrigação de conhecer os problemas aflitivos da 
sociedade. Ele tinha a missão de esclarecer ao público seu papel de agente transformador da 
ordem social. “E o espectador instrumentalizado criticamente sobre as questões sociais 
poderia colocar-se numa posição de escolha que penderia para o lado das mudanças na 
estrutura da sociedade.” (SOUSA, 2010, p.32).Portanto, entendemos que a proposta de 
engajamento manifestava a vontade de marcar uma ruptura, que se iniciava pelo teatro, por 
meio da exclusão dos aspectos tradicionais dessa arte, culminando numa nova visão de 
sociedade.  

Com base nas ideias anteriores, podemos afirmar que o teatro engajado nasceu no 
seio do teatro “burguês” e o seu eixo principal era, sobretudo, o público, mais do que a 
linguagem, a obra ou o ator em si. “Basicamente, o texto defendia o caminho da ‘emoção’ 
como base da ‘consciência’ nacional. A emoção deveria levar ao ‘desentorpecimento’, 
primeiro momento de uma tomada de consciência sobre os problemas da 
realidade.”(NAPOLITANO, 2001, p. 107). A busca da audiência massiva, como estratégia e 
princípio, era a vertente mais importante da arte engajada de esquerda no Brasil. Diz o autor 
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que, após 1964, o teatro de esquerda, ficou marcado por esse espírito cívico de 
protesto/resistência e pela busca de encenação de otimismo e da crítica da cultura popular. 

É nesse contexto da arte engajada, com sua produção teatral voltada para a realidade 
brasileira, que surge um dos dramaturgos de maior destaque, Dias Gomes (1922-1999). 
 Dias Gomes acreditava que o teatro era a forma de arte mais adequada para a 
denúncia dos problemas sociais brasileiros, o debate e a reflexão dos mesmos:  
 

Toda a arte é política. A diferença é que, no teatro, esse ato político é 
praticado diante do público... Ao contrário da pintura, escultura, da 
literatura, ou mesmo do cinema, que já aconteceram quando são 
oferecidos ao público, o teatro possibilita a este testemunhar, não a 
obra realizada, mas em realização. E, sendo testemunha, como num 
julgamento, influir nela... Esse meio de expressão, mais poderoso que 
qualquer outro, torna o teatro a mais comunicativa e a mais social de 
todas as artes, aquela que de maneira mais ‘íntima’ e reconhecível 
pode apresentar o homem em sua luta contra o destino... (GOMES, 
1968 Apud SILVA, 2001, p. 128). 
 

Silva (2001) destaca que Dias Gomes sempre deixou claro que a preocupação do 
teatro com os problemas sociais nacionais não poderia representar um descuido artístico, 
estético, formal. Em outros termos, o dramaturgo acreditava que realismo, isto é, abordagem 
dos problemas do país, e qualidade, refinamento em termos estéticos, não somente poderiam 
como deveriam estar presentes em uma mesma peça.  

O livro “O pagador de promessas”, sua principal obra, foi escrito em 1960, época em 
que o Brasil vivia os momentos decisivos do processo de industrialização, principalmente no 
governo de Juscelino Kubitschek, com a instalação de setores tecnologicamente mais 
avançados, que exigiam investimentos de grande porte; as migrações internas e a urbanização 
ganhavam ritmo acelerado (cf. MELLO; NOVAIS, 2010). Era um período de otimismo 
econômico, no qual se acreditava que as coisas dariam certo para que o Brasil se tornasse um 
país de primeiro mundo. O país seria uma grande nação: esse era o sentimento de 
nacionalismo invadindo todas as pessoas desse país, entre elas Dias Gomes (cf. FAUSTO, 
2011).  

Mesmo com toda essa prosperidade, havia problemas que teriam de ser superados 
para que o desenvolvimento fosse completo. O Brasil vivia momentos tensos de sua história 
nos planos social e político. Com a chegada de Jânio Quadros, a situação se agravou ainda 
mais, já que ele não tomou providências para melhoria das políticas sociais a que tanto a 
população almejava naquele tempo. Para denunciá-los e tentar mostrar que poderia haver 
sim uma solução efetiva para eles, autores como Dias Gomes buscavam evidenciá-los através 
do teatro.  

 
Assim, artistas e intelectuais procuraram, através da arte, colaborar 
para a concretização do otimismo do povo, nos anos sessenta, em um 
futuro melhor. Em outras palavras, procuraram colaborar para o 
desencadeamento de uma revolução que extinguisse as desigualdades 
da sociedade brasileira. (SILVA, 2001, p.123).  
 

É nesse contexto que surge a arte engajada de Dias Gomes, com a importância de 
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conscientizar a sociedade brasileira das situações de precariedade de caráter, como citaram 
Mello e Novais (2010) em seu trabalho. Isso tudo serviu de inspiração para que fosse lançada 
ao público a obra “O pagador de promessas”, denunciando muitos dos problemas da 
sociedade que deveriam ser combatidos para que nosso país alcançasse a tão almejada 
condição de desenvolvido. 
 
2.2 Relação entre literatura e sociedade 
 

Para Facina (2004), toda criação literária é um produto histórico, produzido numa 
sociedade específica, por um indivíduo inserido nela por meio de múltiplos pertencimentos. A 
literatura, nesse caso, reflete, explica e influência alguns aspectos da sociedade. A autora 
afirma que a arte (incluindo a literatura), sistemas religiosos e filosóficos são expressão da 
cultura de um povo, e a conceitua como produto humano através do qual se traduz a 
individualidade de um povo. Desse modo, pode-se afirmar que a cultura, e nela inserida a 
literatura, é constitutiva da prática social e não do reino de ideias e valores abstratos, e não é 
uma totalidade harmônica, mas sim palco de disputas, conflitos e lutas de classe que 
caracterizam a sociedade como um todo. Nesse sentido, a literatura expressa visões de 
mundo que são coletivas de determinados grupos sociais e informadas pela experiência 
histórica concreta desses grupos sociais que as formulam, mas são também elas mesmas 
construtoras dessa experiência. Segundo a autora: 

 
Assim como a arte não é algo destacado da prática social, as visões de 
mundo veiculadas por meio da criação literária não são elaborações de 
um indivíduo isolado. Elas são compartilhadas e também referidas a 
grupos sociais mais amplos e, nesse sentido, são coletivas. [...] Se os 
indivíduos elaboram suas visões de mundo como parte de sua 
experiência, que necessariamente é compartilhada com um ou mais 
grupos sociais, o que é transformado em literatura é algo que foi 
construído coletivamente. (FACINA, 2004, p. 32,33). 
 

Já Candido (2010), partindo desse pressuposto, focaliza aspectos sociais que 
envolvem a vida artística e literária nos seus diferentes momentos. Nesse estudo, ele indaga 
quais são as possíveis influências efetivas do meio sobre a obra.  

 
Para o sociólogo moderno [...] a arte é social em dois sentidos: 
depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra em 
graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito 
prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou 
reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre da 
própria natureza da obra e independe do grau de consciência que 
possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte. Para a 
sociologia moderna, porém, interessa principalmente analisar os tipos 
de relações e os fatos estruturais ligados à vida artística, como causa 
ou consequência. (CANDIDO, 2010, p. 30) 
 

De acordo com o autor, a primeira tarefa é investigar as influências concretas 
exercidas pelos fatores socioculturais. Sobre esses fatores, ele diz: 
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É difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, mas pode-se 
dizer que os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e 
ideologias, às técnicas de comunicação. Os primeiros se manifestam 
mais visivelmente na definição da posição social do artista, ou na 
configuração de grupos receptores; os segundos, na forma e conteúdo 
da obra; os terceiros, na sua fatura e transmissão. (CANDIDO, 2010, p. 
31). 
 

O autor ainda nos mostra e explica os três elementos fundamentais da comunicação 
artística – autor, obra e público. Para ele, “a atividade do artista estimula a diferenciação de 
grupos; a criação de obras modifica os recursos de comunicação expressiva; as obras 
delimitam e organizam o público” (CANDIDO, 2010, p. 34). Ainda é perceptível a ele “o 
movimento dialético que engloba a arte e a sociedade num vasto sistema solidário de 
influências recíprocas.” (p. 34).  

Quanto ao artista, primeiramente, é preciso que haja uma pessoa que crie ou 
apresente a obra; depois, essa pessoa é ou não reconhecida como criadora ou intérprete pela 
sociedade, e o destino da obra está ligado a esta circunstância; por último, ele utiliza a obra, 
assim marcada pela sociedade, como forma de mostrar suas aspirações individuais mais 
profundas. A obra nasce, então, do empenho individual e de condições sociais 
indissoluvelmente ligadas.  

 
Quanto à obra, [...] o influxo exercido pelos valores sociais, ideologias e 
sistemas de comunicação, que nela se transmudam em conteúdo e 
forma, são discerníveis apenas logicamente, pois na realidade 
decorrem do impulso criador como unidade inseparável. [...] os valores 
e ideologias contribuem principalmente para o conteúdo, enquanto as 
modalidades de comunicação influem mais na forma. (CANDIDO, 2010, 
p. 40).  
 

O último elemento fundamental, o público - receptores da arte -, pode estar ou não 
separado do artista e pode exercer influências sobre a criação artística ou mesmo recebê-las. 

Portanto, para Candido (2010), a arte é um sistema simbólico de comunicação inter-
humana, na qual o homem cria a partir de elementos presentes ao seu redor que de certa 
forma exercem influência no processo de criação e elaboração da obra final. O 
desenvolvimento de seu projeto está associado a fatores culturais, regionais, pessoais, 
sentimentais ou religiosos de cuja importância para a configuração da obra ele pode ter 
consciência ou não. 
 
3METODOLOGIA 
 

Este trabalho toma como objeto de estudo a obra dramática “O pagador de 
promessas”, de Dias Gomes. Convém salientarmos que, mesmo sabendo que o texto teatral 
só se realiza por completo na encenação, concordamos com Grazioli (2007), quando defende 
que ele também pode ser apreciado e estudado por meio da leitura, de modo que nossa 
análise baseia-se na leitura do já referido texto dramático. 
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Uma vez que nosso objetivo é analisar as críticas que promove à realidade social 
brasileira, os dados serão submetidos a uma análise de cunho essencialmente qualitativo. 
Assim, realizamos um estudo interpretativo dos sentidos que emergem do texto, tomando 
como categorias de análise os fatores socioculturais apontados por Candido (2010) como 
determinantes da relação entre arte e sociedade: estrutura social, valores e ideologias e 
técnicas de comunicação.  

Iniciaremos a análise contextualizando a obra; em seguida, contaremos seu enredo; 
posteriormente, destacaremos alguns elementos importantes do enredo, especialmente os 
personagens; por fim, relacionaremos a oba ao seu contexto sócio-histórico. 

 
4ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

A obra “O Pagador de promessas” do autor Dias Gomes, publicada em 1960, tem 
nítidos propósitos de evidenciar certas questões socioculturais da vida brasileira. A partir 
disso, vamos analisar o contexto de produção e circulação da obra, as críticas do autor sobre a 
sociedade e entender como isso se reflete mais especificamente no livro. 

Nesse texto, Dias Gomes explora questões problemáticas da sociedade brasileira um 
pouco antes da ditadura militar. Com a leitura desse livro, deparamo-nos com a figura de Zé-
do-Burro, um típico roceiro ainda moço, magro, de estatura média. É casado com uma mulher 
fina e conhecedora de certos modos sociais característicos da vida urbana. 

Zé-do-Burro, vendo-se diante de uma tragédia que acometeu seu melhor amigo – o 
burro Nicolau –, faz uma promessa a Iansã num terreiro de candomblé para que a morte não 
levasse seu animal. A promessa era que ele iria carregar uma enorme e pesada cruz da sua 
casa até a igreja mais próxima de Santa Bárbara – que ficava a sessenta léguas de seu sítio – e 
dividir parte de suas terras com os mais necessitados. O desejo foi realizado, e a promessa 
tinha de ser cumprida. 

Era dia de festa em homenagem a Santa Bárbara quando ele chegou com sua esposa 
Rosa à igreja e foi proibido pelo padre Olavo de entrar com sua cruz, devido à religião católica 
não aceitar que a promessa seja validada, pois havia sido realizada num terreiro de 
candomblé. Além desse imprevisto, o inocente Zé-do-Burro se deparou com outros 
empecilhos: o Repórter que queria uma entrevista a qualquer custo; Dedé Cospe-Rima que 
queria lucrar ao criar um livro com a história de Zé; Galego que, com a situação de Zé-do-
Burro atraindo muita gente para o local, só pensava em vender os produtos de seu comércio; 
e outros personagens que só queriam tirar proveito da sua trágica situação. Até sua esposa 
Rosa o trai com Bonitão. 

O desfecho de toda essa jornada do personagem Zé-do-Burro, que persistiu em sua 
promessa até o último segundo de sua vida, mesmo com muitas pessoas aconselhando-o a 
abandoná-la, dá-se quando a polícia chega ao local e, por motivos de diferenças culturais, um 
dos policiais, em meio à confusão, atira acidentalmente e acerta Zé-do-Burro. Ele é colocado 
sobre sua cruz pelos capoeiristas e levado para dentro da igreja para receber o último 
sacramento, a Santa Unção, já que o disparo da arma de fogo havia sido fatal. 

A partir desses fatos narrados, percebemos que o autor explora aspectos sociais e 
morais que faziam parte dos tipos da sociedade daquele tempo, refletindo-os nos típicos 
personagens da sua obra. 

Podemos notar que a maioria dos personagens da obra não tem um nome específico 
e são identificados apenas pelas suas ocupações, configurando mais tipos coletivos do que 
personagens individualizados, como no caso do Repórter – já citado anteriormente –, do 
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Delegado, do Guarda, da Beata, do Fotógrafo e do Monsenhor. Se considerarmos que Dias 
Gomes queria promover críticas à realidade brasileira, o uso desses tipos que encarnam uma 
coletividade era uma excelente forma de ampliar o alcance de sua crítica a diversos ramos, 
classes e grupos da sociedade brasileira da época. Nesse caso, os grandes problemas da época 
e os sofrimentos do povo eram exprimidos por intermédio das personagens. 

Descrevendo um pouco das características e atitudes dos personagens, temos Rosa, 
que apesar de ser do campo e ser considerada uma “roceira”, possuía muito requinte para 
passar por despercebida. Ela chega a confessar a Bonitão ter-se casado com Zé-do-Burro por 
interesse. Já Marli é uma mulher que trabalhava como garota de programa para sustentar seu 
companheiro, o Bonitão, um homem frio, brutal e insensível. O Padre Olavo tem uma 
“convicção religiosa que se aproxima do fanatismo, porém sua intolerância não passa, talvez, 
de uma couraça com que se mune contra uma fraqueza consciente” (GOMES, 2003, p. 25); 
juntamente com o Monsenhor, a Beata e o Sacristão, representava a intolerância da Igreja 
Católica. O Guarda é um homem que procura safar-se dos problemas que se lhe 
apresentavam e tem temor à responsabilidade e, juntamente com o Delegado, mostra a 
incompetência de alguns órgãos públicos, nesse caso, a segurança. Minha Tia é uma senhora 
que trabalha perto da igreja de Santa Bárbara vendendo comidas tipicamente baianas e que 
entendia e apoiava Zé-do-Burro, mas mesmo assim ainda saía lucrando com a venda de suas 
delícias para as pessoas que vinham de fora assistir ao drama do personagem principal.  

Em contrapartida, temos o personagem Zé-do-Burro, que incorpora as boas virtudes, 
valores e ética - o livro diz que suas feições transmitem bondade, tolerância e há um “quê” de 
infantilidade - estabelecendo-se um contraste com os demais. Alves(2001, p. 139) diz que “na 
peça, os contrastes evoluem, no sentido de adensar a tensão entre outros aspectos 
contrastantes, como à luta entre os valores do espaço urbano e do espaço rural e arcaico que 
caracteriza o perfil do herói Zé-do-burro”. E acrescenta: 

 
Com a personagem Zé-do-burro, Dias Gomes cria um verdadeiro “herói 
trágico”, que vai defender os seus valores com o empenho da 
própriavida. Cada decisão da personagem é fruto do íntimo da sua 
consciência moral; consciência primitiva, sem dúvida, em parte movida 
pelo receio de que o não cumprimento da promessa poderia levar a 
santa a ações punitivas contra ele ou o burro. O livro vai nos mostrar 
que a condição ética do protagonista é negada no mundo 
contemporâneo e ele acaba sendo vítima de ironias das outras 
personagens. (p. 144) 
 

Zé-do-Burro era um homem simples e humilde que sempre morou na roça e nem por 
isso se envergonhava de sua condição social.Tinha bastante fé na sua religião e demonstrava 
interesse em ajudar as pessoas ao seu redor. Era persistente no que se dispunha a fazer e 
sempre acreditava que tudo iria dar certo. Não era de abandonar suas promessas, e uma de 
suas principais características era a ingenuidade– “ZÉ: Não, nesse negócio de milagres, é 
preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. [...]” (GOMES, 2003, p. 10). 
Era fiel à sua mulher e tratava-a com cuidado, dando-lhe o melhor conforto que ele poderia 
oferecer.  

Desse modo, ao mostrar um contraste entre os valores do protagonista e os das 
pessoas que o rodeavam, o autor promove pesadas críticas à sociedade. Dias Gomes levanta 
uma crítica à voracidade inescrupulosa da imprensa, simbolizada no Repórter, um perfeito 
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mau-caráter, completamente desinteressado no drama de Zé-do-Burro, mas muito 
interessado na repercussão que a história pode ter. Ele até oferece hospedagem gratuita para 
que Zé-do-Burro fique até a segunda-feira na cidade, para dar a entrevista e tirar a foto com a 
cruz, já que o dia desse acontecimento era um domingo, e o jornal só seria publicado no dia 
seguinte. 

 
REPÓRTER: ... seu Zé-do-burro, o senhor será eleito com burro e tudo. 
(Confidencial.) Escute aqui, será que essa história de promessa não é 
um golpe para impressionar o eleitorado?... 
ZÉ: (Ofendido.) Golpe?! 
REPÓRTER: E de mestre! Avalio a agitação que o senhor fez com isso. 
Pelas estradas, no caminho até aqui, deve ter-se juntado uma 
verdadeira multidão para vê-lo passar.  
ZÉ: (Profundamente contrariado.) Moço, eu acho que o senhor não me 
entendeu. Ninguém ainda me entendeu... 
.................................................................................................................. 
REPÓRTER: Ótimo! Mas isso é ótimo! Assim temos um pretexto para 
adiar a entrega da cruz para segunda-feira. Dará tempo então 
organizarmos tudo. As entrevistas, as apresentações no rádio e a sua 
volta triunfal com batedores e banda de música! (p. 41-42). 
 

Além desse, a obra critica a maioria da sociedade que só se interessava em levar 
vantagem sobre o personagem de Zé-do-Burro que, tão puro e ingênuo, não percebia a 
verdadeira intenção das pessoas ao seu redor, e isso pode ver visto claramente no Terceiro 
Ato do livro, quando Coca, Galego e Dedé fazem uma aposta em dinheiro para ver se Zé 
entrava ou não na igreja com a cruz: 

 
COCA: (Tira do bolso uma nota e coloca-a sobre o balcão.) Aposto cem. 
.................................................................................................................. 
DEDÉ: Também quero entrar nessa aposta. 
COCA: O Galego diz que o padreco não deixa o homem entrar. Eu digo 
que vai acabar entrando, hoje mesmo, com cruz e tudo. 
.................................................................................................................. 
DEDÉ: Eu digo que o homem entra, mas não hoje, amanhã. O padre 
quer humilhar ele primeiro, mas depois vai ficar com medo dele ir se 
queixar pra Santa Bárbara e vai abrir a porta. 
.................................................................................................................. 
COCA: Então, se ele entrar hoje, ganho eu. Se entrar amanhã, ganha 
você. Se não entrar, ganha o Galego. (p. 64-65). 
 

Até a própria esposa de Zé – Rosa – o trai com Bonitão, o qual acaba traindo também 
sua companheira Marli, ambos cometendo adultério. 

Como vemos, a figura do campo – Zé-do-Burro – era tratada com desprezo e certa 
inferioridade pelas pessoas da cidade, que eram indiferentes ao seu drama e se sentiam 
superiores a ele, movidos que eram pelo anseio desmedido pelo progresso individual 
independente de qualquer princípio moral e ético. A esse respeito, assim se posicionam Mello 
e Novais (2010, p. 608) sobre a sociedade brasileira daquela época:  
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É neste vácuo moral, nesta sociedade em que [...] não há nexos éticos 
entre os homens, mas só relações de exploração econômica e de 
dominação política, nesta sociedade em que impera a ‘vontade de 
poder’ em meio à espontaneidade dos afetos, que a razão 
instrumental pode penetrar com facilidade. 
 

Na obra, o autor critica também a intolerância de Igreja Católica, pois não aceita que 
Zé-do-Burro pague sua promessa, já que havia sido realizada num terreiro de candomblé. 
Lembremos que, no período da escritura de “O pagador de promessas”, a Igreja praticava o 
conhecido conservadorismo social. O herói debate-se entre os valores da igreja 
institucionalizada e as autoridades da civilização moderna. 

 
Em “O pagador de promessas” está presente a luta pelos valores 
religiosos pelos quais o protagonista se empenha até o âmago da sua 
existência. A religiosidade arcaica e o sincretismo ingênuo de Zé-do-
burro, para quem Iansan e Santa Bárbara, o terreiro e a Igreja, tendem 
a confundir-se, se chocam inevitavelmente com o formalismo 
dogmático do padre. (ALVES, 2009, p. 143). 
 

Outra crítica presente no livro está relacionada à incapacidade das autoridades que 
representam o Estado. Podemos perceber isso no episódio em que a polícia transforma um 
caso de diferença cultural em um caso policial, e é justamente devido a essa ação incorreta da 
polícia que Zé-do-Burro é morto por uma bala perdida.  

Dessa forma, vemos na obra de Dias Gomes evidencia claro propósito de 
engajamento social. De acordo com Alves(2009, p. 137), nota-se, na produção do autor, “[…] 
empenho consequente e pertinaz por valores político-sociais, por valores humanos, 
preocupação com a realidade local e ao mesmo tempo universal, pela criação de personagens 
morais, éticos que defendem valores humanos”. 

O próprio dramaturgo afirma que: 
 
O pagador de promessas não é uma peça anticlerical [...] Zé-do-burro é 
trucidado não pela Igreja, mas por toda uma organização social, na 
qual somente o povo das ruas com ele confraterniza ao seu lado se 
coloca, inicialmente por instinto e finalmente pela conscientização 
produzida pelo impacto emocional de sua morte. (GOMES, 1998 Apud 
ALVES, 2009, p. 146).  
 

Assim, Dias Gomes procurou usar o teatro como forma de denunciar determinados 
problemas do Brasil e, com isso, despertar certos sentimentos no público. Desse modo, 
procurou alertar os brasileiros de problemas sociais que o Brasil enfrentava naquela época, de 
uma forma que atingisse os mais diversos públicos, o que se reflete inclusive na escolha de 
uma linguagem popular e rica em regionalismos (cf. ALVES, 2009). 

Vemos, portanto, que o meio artístico e intelectual da época, especialmente o de 
esquerda, do qual fazia parte o dramaturgo Dias Gomes, não ficou indiferente ao contexto 
político, social e econômico do Brasil e, através da arte, representou esse momento da nossa 
história, procurando, acima de tudo, colaborar para uma transformação revolucionária da 
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sociedade brasileira. Dias Gomes era um artista e intelectual esquerdista que optou por uma 
arte nacional, democrática, popular, conscientizadora e revolucionária,visando a contribuir 
para uma transformação progressista da sociedade. Ele consegue realizar, na sua obra “O 
pagador de promessas”, esse propósito de evidenciar os problemas brasileiros através da 
trama em que se envolvem seus personagens. 

 
5CONCLUSÃO 
 

Nesse trabalho, procuramos apresentar algumas críticas à realidade brasileira 
presentes na obra “O pagador de promessas”, de Dias Gomes. Na fundamentação teórica, 
conhecemos um pouco melhor o contexto sócio-histórico e econômico do Brasil nos fins dos 
anos 1950 e início dos anos 1960; a relação entre literatura e sociedade, as características do 
texto dramático; informações da vida e obra de Dias Gomes, dando destaque à sua arte 
engajada. Esse arcabouço teórico permitiu-nos perceber críticas veiculadas em “O pagador de 
promessas”, no sentido de denunciar os problemas sociais, éticos e morais da sociedade 
brasileira da época, como a intolerância da Igreja, a falta de competência das autoridades que 
representam o Estado, a falta de caráter de alguns tipos da sociedade em contraste com a 
personalidade virtuosa do herói. 

Desse modo, este trabalho nos proporcionou momentos de profunda reflexão sobre 
um autor e uma obra de grande relevância no contexto da dramaturgia brasileira, assim como 
de aspectos de nossa história intimamente relacionados à obra e veiculados por ela. Emoutras 
palavras, constitui uma ferramenta para melhor compreensão de nossa cultura e de nossa 
história, ambas entrelaçadas. 

 
6REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. ALVES, L. K. O teatro de Dias Gomes e a tradição do herói trágico. Revista de literatura, 
história e memória: inter-relações entre a literatura e a sociedade, Cascavel, v. 5, n. 6, p. 
137-150, 2009. Disponível em: <http://e-
revista.unioeste.br/index.php/rlhm/article/view/3134/2470>. Acesso em: 15 mar. 2011. 

2. CANDIDO, A. A literatura e a vida social. In: Literatura e sociedade: estudos de teoria e 
história literária. 11ed. Rio de Janeiro: ouro sobre azul, 2010. P. 27-50. 

3. FACINA, Adriana, 1971, Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004 
(Ciências sociais passo-a-passo). P.55 

4. FAUSTO, B. História concisa do Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2011. 

5. GRAZIOLI, F. T. Teatro de se ler: o texto teatral e a formação do leitor. Passo Fundo: Ed. 
Universidade de Passo Fundo, 2007. 208p. 

6. MELLO, J. M. C. de; NOVAIS, F. A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: 
SCHWARCZ, L. M. (org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 
contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. (História da vida privada no 
Brasil; 4). – Coordenador geral da coleção Fernando A. Novais. 

7. SILVA, P. R. da. Povo, revolução e Brasil por Dias Gomes (1962-1966). Cadernos AEL: 
tempo de ditadura, Campinas, v. 8, n. 14/15, p. 117-151,2001. Disponível em: 
<http://segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/viewFile/8
6/8>.Acesso em: 5 mar. 2011. 

8. NAPOLITANO, M. A arte engajada e seus públicos (1955/1968). Estudos históricos, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 28, p. 103-124, 2001. Disponível em: 

0236



PINHEIRO & LEITE (2011) 
 

 

 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2141/1280>. Acesso em: 20 
nov. 2011. 

9. SOUSA, R. C. Arte e política: o teatro como prática de liberdade – Curitiba (1950-1978). 
2010. 132 f. Dissertação (Mestrado em História)–Setor de Ciências Humanas, Letras e 
Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. Disponível em: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24495/ARTE%26POLITICA.pdf
?sequence=1>. Acesso em: 20 nov. 2011. 

0237



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 

 

O TEXTO DRAMÁTICO E HISTÓRIA BRASILEIRA: O CASO “A MORATÓRIA” 
 

C. C. A. Carvalho¹ e F. F. L. Linhares² 
¹Instituto Federal do Rio Grande do Norte - ²Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

¹carol.alves.c@hotmail.com – ²fred.linhares@ifrn.edu.br  

 
 
RESUMO  
 
A literatura é uma ferramenta de grande utilidade 
para rever as organizações, os costumes, os 
valores, entre outros aspectos de realidades vividas 
em alguma época da história. Este artigo tem como 
temática geral a relação entre Literatura e sua 
interface com a história e a cultura de um povo. Em 
especial, estudou-se a obra A Moratória, do 
dramaturgo brasileiro Jorge Andrade. 
Notadamente, busca-se, como objetivo principal, 
traçar relações entre a referida obra e a história e a 
cultura brasileira nas décadas de 1920 e 1930. A 
pesquisa é de natureza interpretativista de análise 
dedutiva com uma abordagem qualitativa. Houve 
realização de leituras bibliográficas acerca de Jorge 
de Andrade e sua obra. A fundamentação teórica é 

composta, principalmente, pelas teorizações de 
Afrânio Coutinho (2004), Adriana Facina (2004) e 
Antônio Cândido (2010), concernentes às relações 
entre Literatura e Sociedade. Como resultados, 
ainda preliminares, observou-se que a peça teatral 
A Moratória constrói por meio dos problemas 
vividos pelos personagens a história do Brasil, 
observando como plano de fundo a crise da 
produção de café e a queda de suas oligarquias. 
Além disso, observou-se as mudanças sociais 
sofridas pelo país no início do século XX, como a 
emancipação da mulher no mercado de trabalho. 

 

 
 

ABSTRACT  
 
The literature is a tool widely used to review 
organizations, customs, values and other aspects of 
realities experienced at some time in history. This 
article has as the general theme the link between 
literature and its interface with the history and 
culture of a people. In particular, we‘ve studied the 
work “A Moratoria”, by the Brazilian playwright 
Jorge Andrade. Notably, we seek to, as the main 
objective, list links between this work and Brazilian 
history and culture in the 1920s and 1930s. The 
research is, in nature, interpretative of deductive 
analysis with a qualitative approach. There have 
been readings of biographical literature about 
Jorge Andrade and his work.  The theoretical basis 

is, mainly, composed by theorizations of Afrânio 
Coutinho (2004), Adriana Facina (2004) and Antônio 
Candido (2010), concerning to the relationships 
between literature and society. As, still preliminary, 
results, we’ve noticed that the play “A Moratória” 
build, trough the problems experienced by the 
characters, the history of Brazil, noting as 
background the crisis in coffee production and the 
fall of its oligarchies. Furthermore, we could notice 
the social changes experienced by the country in 
the early twentieth century, as the emancipation of 
the women in the labor market. 

 

 

 KEY-WORDS: A  Moratória. Jorge Andrade. Literature and Society 

 PALAVRAS-CHAVE: A  Moratória. Jorge Andrade. Literatura e Sociedade.  

0238



O TEXTO DRAMÁTICO E HISTÓRIA BRASILEIRA: O CASO “A MORATÓRIA” 

 

INTRODUZINDO A DISCUSSÃO 

As relações entre as produções literárias e o contexto social nas quais acontecem os processos 
de criação, circulação e consumo das obras sempre se mantiveram interdependentes. Além disso, a 
posição que o autor assume na vida social pode também interferir em sua obra, pois é a partir de suas 
vivências e observações de mundo que ele trabalha a estética da linguagem e transforma textos 
comuns em literatura.  

Para se realizar uma eficiente análise literária é necessário compreender temáticas que 
abordem a problemática “obra e sociedade” como um ciclo, que tem o autor como intermediário 
entre esses planos. Surgem assim, questões pertinentes sobre os efeitos que podem gerar a vida social 
os textos literários, tendo em vista que estes não apenas refletem a realidade, como também dialogam 
com ela e, dependendo de suas repercussões, podem até modificar tradicionais costumes.  

  A literatura é uma ferramenta de grande utilidade para rever as organizações, os costumes, os 
valores, entre outros aspectos de realidades vividas em alguma época da história. É por meio de suas 
narrativas, relatos e dramas que essa arte descreve o modo de vida numa certa circunstância de 
tempo e espaço; contudo, a estética literária supera tais reflexos e permite as entrelinhas do texto, 
que quando interpretadas, revelam profundas problemáticas existentes no cotidiano a partir do que 
foi mostrado no mundo fictício. Assim, o objetivo central deste artigo é traçar relações entre a referida 
obra e a história e a cultura brasileira nas décadas de 1920 e 1930.  

Os estudos realizados no referido artigo são filiados ao projeto de caráter mais geral “Texto 
teatral e engajamento social: a realidade retratada em obras de Dias Gomes e Jorge de Andrade”. 
Sendo assim, essa produção textual se especifica em analisar a obra “A Moratória” escrita por Jorge de 
Andrade fazendo pontes com o contexto histórico-social no qual ela foi produzida e publicada, de 
modo a investigar traços da história brasileira, notadamente dos anos de 1920 e 1930, demarcados na 
trama textual em evidência. 

Diante disso, para viabilizar a pesquisa interpretativista foi adotada a metodologia de análise 
dedutiva com uma abordagem qualitativa. Para tanto, houve realização de leituras bibliográficas 
acerca de Jorge de Andrade e sua obra. Além disso, foram exploradas as discussões dos autores 
Afrânio Coutinho (2004), Adriana Facina (2004) e Antônio Candido (2010), que possibilitaram o apoio 
teórico às seguintes indagações: quais os efeitos produzidos pelas obras literárias na vida social? Como 
o meio influencia na produção do autor? Como a literatura dramática transmite a visão de seu criador?  

Portanto, o desenvolvimento dos questionamentos apontados permitirá a compreensão das 
mediações entre o mundo fictício e o real na perspectiva de “A Moratória”, suscitando reflexões sobre 
literatura e sociedade que podem servir não somente para esse foco, mas também para a construção 
do costume em realizar análises literárias profundas, problema este observado corriqueiramente no 
cotidiano da abordagem literária nas salas de aula. 
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• BUSCANDO AS TRAMAS DA HISTÓRIA NO TECIDO DE “A MORATÓRIA”  

 

No início do século XX, o Brasil vivenciou a ascensão da república, que configurou o período 
histórico do país conhecido por muitas denominações, pelas quais são refletidas as características 
econômicas e políticas desse novo sistema, como Primeira República, República Velha, República 
Oligárquica e ainda República do “Café-com-Leite”. Essa etapa teve início no ano de 1889 se 
estendendo até o ano de 1930.   

Na década de 30, o país apresentava um encadeamento político formado por meio das trocas 
de favores, nas quais os fazendeiros-coronéis eram os grandes manipuladores da vez. Isso porque o 
Brasil, embora apresentasse pequenos indicadores do advento industrial, ainda tinha fortes traços 
rurais que mostravam uma economia baseada na produção e exportação de café. Os lucros dos 
fazendeiros, porém, já vinham sendo prejudicados devido a grande quantidade de produto à venda em 
contradição com a pouca procura, o que levou a diminuição dos preços do café. A crise mundial de 
1929 influenciou para o declínio das vendas brasileiras no mercado internacional, e logo, aumentando 
os problemas da classe cafeicultora.    

Diante dessa sociedade, as expressões artísticas no campo da dramaturgia foram 
influenciadas pelos novos conceitos da Semana de Arte Moderna de São Paulo (1922), no movimento 
ainda se mantinha as referências europeias. Oito anos mais tarde, houve a migração das comédias de 
costumes para produções literárias que se preocupavam com as questões sociais. O teatro paulista, 
por sua vez, assim como sua cidade, tinha fortes ligações com as problemáticas econômicas e políticas 
e um dos autores que mais contribuíram para a literatura dramática brasileira foi Jorge de Andrade.  

Aluísio Jorge de Andrade Franco nasceu em Barretos-SP (1922-1984), cursou direito na 
Universidade de São Paulo, contudo não concluiu a faculdade, e voltou para a fazenda de seus pais. 
Anos mais tarde, por discussões familiares, decidiu estudar na Escola de Arte Dramática de São Paulo, 
onde descobriu seu talento para a escrita. Juntamente com seus conhecimentos da história brasileira, 
produziu muitas peças, tendo assim, seu nome consagrado. Ao falar sobre o desenvolvimento 
literatura teatral brasileira, Antônio Cândido observa algumas das produções de Jorge Andrade, 
revelando que  

A medida comum a todas estas peças, a tantas e tão diversas personagens, será 
porventura o desajuste em relação a realidade, que pode ir desde um mórbido apego 
ao passado, um fundo saudosismo social ( de que o autor nem sempre se mostra 
imune), por parte dos antigos donos da terra em vias de perdê-la, até o messianismo 
religioso, a histeria coletiva, como solução de fuga a miséria, por parte dos 
marginalizados pela ordem econômica. (CANDIDO, 2010, p.36)   

Em meio a tantas produções vinculadas a vida social da época, Jorge de Andrade escreveu 
em 1954 “A Moratória”. A trama discute, por meio dos diálogos dos personagens, aspectos da 
realidade vivida na década de 30 no Brasil. As entrelinhas do texto estão fortemente carregadas de 
perspectivas culturais, através das figuras conservadoras, ambiciosas, orgulhosas, humildes, religiosas, 
modernas, egoístas, perseverantes, entre outras que compunham o cotidiano daquele meio. 

Esta obra não tem um caráter passivo, pois ela não se resume em apenas refletir o que foi 
vivido ou observado pelo escritor, tendo em vista o processo de transformação sofrido pela realidade, 
no qual foi trabalhada a estética da linguagem literária para contar a história da trama. “A Moratória” 
é, portanto, mediadora do olhar de Jorge Andrade sobre o contexto da crise da oligárquica.  
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Percebe-se ainda, que a perspectiva do dramaturgo foi construída não somente pelas 

aspirações de sua mais profunda individualidade, como também, das circunstâncias exteriores, pois o 
escritor-criador é compreendido como um indivíduo integrante de um grupo, que por sua vez se 
localiza num contexto social maior. Essa produção trabalhou com um ciclo de influências entre 
literatura e vida social. Diante desta fidelidade aos debates públicos, cabe relembrar a observação de 
Coutinho (2004, p.35), na qual reflete que “Os elementos individualistas adquirem significado social na 
medida em que as pessoas correspondem a necessidades coletivas, e estas, agindo, permitem por sua 
vez que os indivíduos possam exprimir-se, encontrando repercussão no grupo.”. Tal significado social 
em “A Moratória” acontece devido Jorge Andrade ter um histórico de preocupações com a sociedade 
notáveis no acervo de obras que produziu. Andrade apud Pires & Abeid (2010, p.2) 

Num ambiente onde tudo está em formação, não devemos nos esquecer dos valores, 
ou melhor, dos exemplos que o passado encerra. Para escolher o caminho justo, ou 
saber distinguir os valores que devemos levar em conta, para a formação de um 
futuro que justifique tanto os esforços como os  esforços como os resultados 
alcançados, não podemos esquecer as grandes verdades encerradas neste passado; 
são elas que esclarecem o presente e o justificam. Por que esquecer o que temos, 
esquecer nosso passado, nossa realidade, e pensar somente em realidades ou 
verdades que não nos dizem respeito? Por que continuar, eternamente, nesta 
imitação barata de formas que não nos pertencem? Por que continuar, eternamente, 
nesta imitação barata de formas que não nos pertencem? Nunca tive nem tenho a 
pretensão de inovações. Desejo apenas guiar-me, sinceramente, pelos exemplos e 
lições que a realidade brasileira a cada passo nos apresenta. Através do teatro 
procuro um meio de expressão e tento exprimir meu próprio meio – nada mais. (...)  

A partir de então, o dramaturgo produziu “A Moratória” perceptivelmente voltada para o 
período entre os anos de 1920 e 1930. O texto dramático conta a história da derrocada da oligarquia 
cafeeira, que em virtude das crises econômicas e transformações enfrentadas pelo país após a 
Revolução de 1930, tiveram seus negócios extremamente prejudicados. Esse fato é mostrado por meio 
do personagem Joaquim, um cafeicultor que diante das dificuldades se vê obrigado penhorar sua 
fazenda para realizar o pagamento das dívidas.  

O velho Quim representa a figura de uma classe conservadora de latifundiários, que 
perderam o seu valor social com a crise, os ideais republicanos, o novo modo urbano de viver. Ele e 
sua família não se adequam às mudanças, pois com a perda da fazenda eles têm de se mudar para a 
cidade e viverem em condições financeiras relativamente menores a que estavam acostumados a viver 
na zona rural. Além disso, perderam também o prestígio social que tinham antigamente, não fazendo 
mais parte da elite paulista. 

A esperança da ajuda do governo com o consentimento da moratória é o que permite 
Joaquim acreditar que a situação pela qual estão passando é apenas um momento difícil em suas 
vidas. Isso, porém, é uma crença convicta apenas dele, pois sua filha Lucília, embora orgulhosa como o 
pai, tem uma forte personalidade realista, sendo muitas vezes dura nos diálogos entre eles, como 
acontece nestas falas:  

Joaquim: Com a nulidade do processo, vou recuperar a fazenda. Darei a você tudo 
que desejar.  
Lucília: Não vamos falar nisso.  
Joaquim: (Impaciente) O mal de vocês é não ter esperança. Essa é que é a verdade.  
Lucília: E o mal do senhor é ter demais.  
Joaquim: Esperança nunca é demais  
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Lucília: Não gosto de me iludir. E depois, se recuperarmos a fazenda, vamos ter que 
trabalhar muito para pagá-la. (ANDRADE, 1973, p. 28)  

Apesar de sua franqueza com o pai, Lucília tenta protegê-lo de futuros desapontamentos. 
Dentre todos da família ela é a única que enfrenta a realidade de cabeça erguida, pois no início da 
peça era apenas uma moça ingênua pronta para se casar com o Olímpio, advogado que acredita nos 
novos tempos e é filho dos rivais políticos de Joaquim, este na posição de coronel não permitiu o 
casamento da filha com alguém ligado aos republicanos, apoiados pelo governo de Getúlio Vargas.  

Os diálogos entre pai e filha são cheios de significados, pois ele se vê culpado por tudo que se 
sucedeu, sofrendo em ver sua filha trabalhando para sustentá-lo, enquanto que ela tenta o acalentar 
defendendo a ideia de que apesar de tudo, eles ainda são pessoas que merecem o respeito e 
reconhecimento social.  

Os processos de recuperação da fazenda são mediados por Olímpio no tribunal, por isso 
consegue ser aceito por Joaquim na família. Desde o início da peça, quando Lucília conhece Olímpio 
nas idas até a cidade para ter aulas de costura, o rapaz é apresentado pelo dramaturgo como uma boa 
pessoa. Somente o velho Quim não aceitava o noivado, pois não permitia a filha se casar com um 
membro do PRP (Partido Republicano Paulista). Esse fato situa o leitor/espectador diante das 
rivalidades políticas entre os cafeicultores e os republicanos durante os anos 30. Helena, no entanto, 
defendia o moço evidenciando sua formação : “Helena: Voltou agora, formado. Já abriu escritório. É o 
melhor partido da cidade. Todas as mães de filhas...” (ANDRADE, 1973, p.60)  

Essa fala de Helena permite ressaltar a importância dada as instruções já no século XX, 
colocando assim, que por possuir tal qualidade, Olímpio era digno de sua filha, pois se subtende ser 
um homem responsável, de boa índole, trabalhador e fiel a Lucília. 

Aos poucos, Jorge Andrade coloca o jovem advogado como única solução para que a família 
saia da crise, pois ele se oferece como noivo de Lucília e advogado de Joaquim. Distintamente dos 
tempos de coronel, o velho Quim incentiva a filha a se casar.  Sua filha, porém, já não é mais a menina 
romântica, ela é agora uma mulher de garra que pensa apenas em não abandonar os pais em tal 
situação, além de reservar consigo um certo orgulho e não querer ver seu pai sendo sustentado por 
seus rivais.   

Sendo assim, com a perda da fazenda, Lucília resolve cancelar seu noivado e ficar em casa 
para ajudar Helena e o velho Quim. Desta forma, começa a trabalhar como costureira e com muito 
esforço consegue manter uma vida digna. Ela simboliza o novo papel que a mulher adquire nos anos 
30. Pois assim como Lucília, muitas mulheres, que diante das dificuldades financeiras, tiveram de sair 
de casa para trabalhar igualmente com os homens nos diferentes serviços operários. Contudo, devido 
ao forte preconceito da época, ainda recebiam salários inferiores, mas eram com eles que 
completavam o orçamento da família.  

O encontro das gerações acontece também com sua mãe Helena, pois esta é uma mulher 
religiosa, que tenta poupar o marido da dura realidade que enfrentam, dando força à esperança de 
reconquistar a fazenda, já que para eles esta seria a única salvação da família. Diferentemente de 
Lucília, sua mãe aceita e compreende que o certo é deixar os homens resolver os problemas, e que as 
mulheres não devem se meter nos assuntos “do marido”, julgando este o único capaz de encontrar as 
soluções. A crença de Helena em tal submissão pode ser mostrada numa conversa com sua filha a 
respeito das dificuldades que iriam enfrentar quando perdessem a fazenda, dizendo:  
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Helena: [...] E não se esqueça Lucília, que seu irmão não tem profissão, não estudou. 
Em que condições iríamos viver?  
Lucília: E eu? Por acaso não conto para nada?  
Helena: Você é mulher!  
(ANDRADE, 1973, p.99) 
 

Ela enquanto mãe “coruja” vivia a bajular o filho Marcelo, dando-lhe dinheiro e liberdade 
para desfrutar dos luxos como filho de coronel na cidade. Desperdiçando todo o seu tempo com 
divertimentos e não investindo numa carreira profissional, ele sofre com o limitado orçamento da 
família, tendo assim, a obrigação de conseguir emprego.  

Porém, os tempos eram outros, e para se conseguir uma profissão com salários significativos, 
não bastava ser o filho do coronel Joaquim, era necessário ter alguma qualificação profissional. Com 
sua inexperiência só consegue empregos comuns, além disso, não presta serviços com qualidade, e 
vive mudando de emprego, estes fatos só agravam a moral da família.  

Naquela época, a mão de obra no setor industrial estava se formando pelos moradores rurais 
que vieram para a cidade, ex-escravos e os imigrantes. Além dessa miscigenação, as empresas 
ofereciam péssimas condições de trabalho, pois não havia leis que assegurassem os direitos 
trabalhistas, como férias, seguro desemprego, remuneração de horas extras. O local de trabalho de 
Marcelo escolhido pelo autor representa o capitalismo em uma de suas perspectivas negativas, que 
seriam as condições desumanas de trabalho, humilhações pelos chefes. Percebe-se assim que nenhum 
tipo de organização operária é citado no livro.  

Todas essas características aumentavam as dificuldades de aceitação da família às novas 
condições que tinham de viver. Em uma conversa com Joaquim sobre irmão, Lucília argumenta contra 
as preocupações do pai com o filho, dizendo que:  

Lucília: (larga a costura) o senhor pensa, papai, que eu gosto de saber que o meu 
irmão viaja em jardineiras sujas, que trabalha num frigorífico no meio de pessoas que 
ele nunca viu e sem educação nenhuma? Pensa? Isso me atinge tanto quanto ao 
senhor. Acontece que precisamos encarar a situação de frente, não há outra saída. 
(ANDRADE, 1973, p. 71)  

Em meio a todos esses problemas aparece a Elvira, irmã de Joaquim. Ela é uma mulher que 
se ocupa em cuidar de um asilo em serviço voluntário. Essa personalidade caridosa entra em contraste 
com os rancores e ambições que ela alimenta sobre o irmão desde os tempos do café, pois além do 
velho Quim ter herdado a melhor parte da propriedade dos pais, ele não soube cuidar dos negócios, 
acumulando dívidas, configurando-se o maior credor de seu marido. Sendo assim, ela oferece leite e 
café como ajuda a família. Contudo, desfruta dos serviços de costura da sobrinha sem pagar nada por 
isso.  

No desenvolvimento da trama, as frustrações somente aumentam, os sentimentos de perda, 
saudade dos velhos tempos, de vergonha e orgulho, são aqueles que mais se manifestam nos 
personagens. Jorge Andrade trabalha o presente (1932) e o passado (1929) por meio da divisão da 
peça em dois planos, sendo que o primeiro remete a casa simples da cidade, localizando-se do lado 
direito do palco, o segundo estando do lado esquerdo, refere-se à casa da fazenda.  

Essa divisão não acontece apenas para aumentar os atributos da obra, ela tem a função de 
enriquecer a maneira como a história se apresenta para o leitor, de modo que o futuro do segundo 
plano se mostra ao seu lado direito, criando cenas que embora acontecidas em momentos distintos, se 
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encadeiam criando maior complexidade à cena e logo maior envolvimento do público com os 
acontecimentos. O seguinte trecho é exemplo desse recurso de Jorge Andrade:  

Elvira: (Segundo plano) O Governo não pôde sustentar a política de defesa do café 
e...  
Lucília: (Primeiro plano) (Preocupada) Que está acontecendo papai?  
Helena: (Segundo plano) Diga, Elvira!  
Joaquim (Primeiro plano) Não disse que íamos voltar para a fazenda?  
Elvira: (Segundo plano) ...e os preços caíram vertiginosamente. Vamos todos a ruína.  
Lucília (Primeiro plano) Já pedi tanto ao senhor que não fale mais nisto!  
Helena: (Segundo plano) Meu Deus que será de nós!  
Joaquim: (Primeiro plano) Moratória! Moratória, minha filha!  
(ANDRADE, 1971, p.83) 
 

O trecho acima remete ao momento em que Elvira traz para Helena a notícia da grande crise 
em que Joaquim se metera, pois tinha contraído dívidas com ela, com o Banco e com outro 
fazendeiros da região. Isso colocava o velho Quim numa situação muito difícil, para a qual a única 
solução seria a venda da fazenda para saldar os débitos. Simultaneamente a isso Joaquim, no primeiro 
plano, conta para Lucília a possibilidade de retorno a suas terras por meio da moratória, o que renova 
completamente suas esperanças.  

Desta forma, a compreensão da trama exige muita atenção do leitor, para que não perca a 
noção do tempo e espaço nos quais as personagens falam e criem ambiguidade no texto, 
considerando ainda o acelerado ritmo de desenvolvimento das cenas. Isso causa ao leitor-público uma 
grande angústia diante da trama, pois com o primeiro plano, o desfecho dos problemas surgidos no 
segundo plano são revelados. Percebe-se, desse modo, que a estética do texto de Jorge Andrade é 
muito bem formulada, para que ainda assim, os apreciadores de sua obra entrem no mundo da família 
do velho Quim, sofrendo junto com eles e criando expectativas frustradas em reconquistar a fazenda.   

A reflexão sobre o tempo é colocada em todas as partes da peça, como é o caso do cenário 
que situa a história em seus devidos momentos por meio dos objetos. A perda do luxo na mobília do 
primeiro plano explica a nova situação econômica da família, sendo que no segundo apresenta-se uma 
sala de fazenda muito bem adornada com móveis espaçosos e de boa madeira. A alternância destes 
remonta a alternância de espaço da casa do velho Joaquim, sendo inicialmente a fazenda, na zona 
rural, e uma pequena casa de cidade. O advento da urbanização está presente na máquina de costura 
de Lucília, que relembra o barulho da industrialização e o movimento da cidade em constantes 
produções.  

Alguns objetos, entretanto, são mantidos nos dois planos, como os dois quadros, um com o 
Coração de Jesus e outro com o Coração de Maria, indica que apesar das grandes alterações e perdas 
materiais, a família ainda mantém os valores religiosos e sua fé. Além deles, é notável ainda o antigo 
relógio, que vem refletir a roda da vida, o tempo e suas artimanhas. A saudade e o desejo de retornar 
para o campo podem ser percebidos pelo galho de jabuticabeira pendurado na sala da modesta casa 
de cidade.   

Portanto, todos os aspectos de construção da “A Moratória” parecem muito bem elaborados 
por Jorge Andrade, para retratar na perspectiva literária os problemas de uma família que perdeu tudo 
que possuía e teve que reconstruir sua vida em outro espaço. De modo a remodelar seus valores e 
conceitos para esta nova cultura que encontraram.  
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• Considerações Finais 

A obra analisada é um exemplo de produção literária que se preocupa em representar o 
homem brasileiro em seu contexto, essa característica se torna comum com o advento do modernismo 
no país. Assim a referência feita por Jorge Andrade às transformações sofridas pelos homens por meio 
das mudanças de espaço, rural e urbano, e tempo, presente e passado, na Moratória é o que a torna 
uma das principais obras do autor.  

Os personagens da trama são pessoas que vivem no Brasil do pós 30, por isso eles estão no 
limite entre rural/urbano o velho/novo, assim trazem consigo a permanência de valores dos velhos 
tempos e enfrentando a adaptação emergente as novas virtudes, modos de viver e de produzir.  

Desta forma, o desenvolvimento da peça cria um clima de perda, saudade e drama diante 
das circunstâncias em que Joaquim e sua família vivem. A crise financeira provoca no ex-coronel 
sentimentos de vergonha e humilhação, estando sempre insatisfeito com o nivelamento social de sua 
família, tentando ainda manter as aparências. Essa característica do velho Quim é perceptível na classe 
cafeicultora que, mesmo nos momentos de mais profunda crise, não deixou de se preocupar em 
conservar uma tradição já perdida.   

As temporalidades da obra são cristalizadas por meio da transformação literária que 
sofreram. A crise da oligarquia cafeeira e a derrocada de uma classe social é apenas um momento das 
reviravoltas do tempo. Refletindo assim que até um sistema político-econômico antes considerado 
infalível, pode sofrer grandes alterações. Pois isso se configura o verdadeiro sentido de cultura 
evidenciado pelo autor, que é entendido como um campo instável, no qual estão em cartaz as disputas 
internas entre os grupos sociais, lutando para permanecerem no palco da sociedade, e desta forma,  
caracterizando-a como um todo. Vale ressaltar a observação de Adriana Facina sobre essa discussão:  

Com base nessa ótica, pode-se dizer que a literatura não é o espelho do mundo 
social, mas parte constitutiva desse mundo. Ela expressa visões de mundo que são 
coletivas de determinados grupos sociais. Essas visões de mundo que são informadas 
pela experiência histórica concreta desses grupos sociais que as formulam, mas são 
também elas mesmas construtoras dessa experiência. (FACINA, 2004, p.25)  

Portanto, pode-se concluir que “A Moratória” reflete a ótica dos cafeicultores brasileiros 
ante a sociedade em que viveram. Estes assumem assim a função não somente de relatores, mas 
também, como construtores das circunstâncias sociais que presenciaram. Portanto, essa compreensão 
apresentada sobre “A Moratória” foi respaldada tanto pela observação da posição assumida por Jorge 
Andrade, como também pela situação histórica e social para a qual ele produziu. 
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RESUMO  
 
A história de um povo deixa marcas indeléveis. Um dos 
lugares simbólicos onde esta história se faz presente é, 
com certeza, a Literatura. Assim, este artigo busca 
analisar como se dá a relação entre a história e a 
literatura brasileira do início do século XX, notadamente 
a relação entre Pedreira das Almas, do escritor Jorge 
Andrade, com as transformações sociais ocorridas no 
período da industrialização brasileira. Adotou-se como 
seu delineamento metodológico, uma pesquisa 
interpretativista; tem como técnica de coleta de dados a 
pesquisa bibliográfica, que consiste na obra Pedreira das 
Almas, de Jorge de Andrade, adota como método de 

analise o dedutivo e segue a abordagem qualitativa. 
Como aportes teóricos, utilizou-se Facina (2004), 
Cândido (2010), Coutinho (2004), Costa (1990) e 
Brandão (2002) suas discussões relativas às relações que 
se constroem entre o texto literário, história e 
sociedade. Observou-se que a referida obra do 
dramaturgo mineiro Jorge Andrade trata de temas 
pertinentes ao período da industrialização brasileira, 
como, por exemplo, a saída das pessoas do campo para 
a cidade grande, retratada na obra pela ânsia de alguns 
personagens em abandonar a cidade “velha”. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Pedreira das Almas. Literatura e Sociedade. Jorge Andrade. 

 

Quarry of Souls: History and Literature in spectacle 
 

ABSTRACT  
 

The story of a people leaves indelible marks. A 
symbolic places where this story is present is, of course, 
Literature. Thus, this article seeks to analyze how is the 
history and Brazilian literature from the beginning of the 
twentieth century especially the relationship between 
Quarry of Souls, the writer Jorge Andrade, social 
transformation during the period of industrialization. It 
was adopted as its methodological design, an 
interpretive research; has the technique of data 
collection the research literature, which is the work of 
Souls Quarry, Jorge Andrade, adopts the method of 
analysis follows the deductive and qualitative approach. 

Review and follow the deductive qualitative approach. 
As theoretical framework, we used Facina (2004), 
Candido (2010), Coutinho (2004), Costa (1990) and 
Brandão (2002) their discussions on the relationships 
built between the literary text, history and society. It 
was observed that this playwright's work mining Jorge 
Andrade addresses topics relevant to the period of 
industrialization, for example, the departure of people 
from the countryside to the big city, portrayed in the 
work by the eagerness of some characters to abandon 
the "old" city. 

 

 KEY-WORDS: Quarry of Souls, literature and society, Jorge Andrade. 
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Pedreira das Almas: História e Literatura em espetáculo 

 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo resulta de uma pesquisa baseada na obra de Jorge Andrade, Pedreira das 
Almas. Tal pesquisa tem como ideias principais compreender relações com a realidade social 
brasileira em meados do século XX, reconhecer a características e a funcionalidade do texto 
teatral, compreender o contexto histórico/literário de produção e circulação da obra Pedreira 
das Almas, estabelecer relações entre a referida obra e seu contexto histórico-literário e 
perceber como se constroem, na obra, relações com a realidade social, em especial com o 
contexto político-econômico do Brasil da época de produção e circulação da obra.  

 O presente artigo adota como seu delineamento metodológico uma pesquisa 
interpretativista; tem como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, que consiste 
na obra Pedreira das Almas, de Jorge Andrade, adota como método de analise o dedutivo e 
segue a abordagem qualitativa.  

Quanto aos objetivos do artigo, espera-se, ao final dele, traçar uma discussão teórica 
acerca da relação entre sociedade e literatura, além de entender melhor a obra literária em 
estudo e sua relação com o contexto social, histórico e literário, destacando-se relações 
históricas, culturais, além de possíveis críticas que promove à realidade social.  

 A pesquisa é baseada no texto literário, o qual, em muitas realidades educacionais 
brasileiras, tem sido utilizado como mero pano de fundo para análises superficiais e 
descontextualizadas, o que, de certa maneira, tem nos desmotivado uma vez que, devemos 
ler e marcar no texto, por exemplo, características pré-definidas pelo professor. Esse processo 
de leitura “fictícia” do texto literário gera um distanciamento ainda maior entre nós e textos 
considerados mais delicados, isto é, literários. A partir disso, percebemos a existência de um 
problema que nos leva a estudá-lo. Assim, a proposta do presente artigo visa à leitura de 
textos literários, de formar a relacionar leitura, história, cultura e sociedade, notadamente 
este trabalho busca identificar na obra Pedreira das Almas evidências de que literatura e 
sociedade possuem uma relação de interdependência, ou seja, tentando articular o texto 
teatral ao que se pensava e o que fazia na época de sua produção e circulação. 
Consequentemente, esperam-se contribuições para o crescimento das habilidades de leitura e 
escrita, sempre associando esse processo de ler e escrever à cultura e história. Acreditamos 
que pesquisas desse modo podem atuar decisivamente na nossa formação científica, 
acadêmica e cultural, preparando-nos cada vez mais para o exercício da cidadania, 
principalmente tornando-nos sujeitos críticos de nossas realidades. 

 Partindo da proposta de tal projeto – leitura de textos literários, de forma a relacionar 
leitura, história, cultura e sociedade- a pesquisa dialoga com vários autores, os quais são 
fundamentais para o desenvolvimento seu desenvolvimento. Entre eles estão Adriana Facina 
(2004), Afrânio Coutinho (2004), Antônio Cândido (2010), Iná Costa (1990) e Tania Brandão 
(2002). Segundo Facina (2004), toda criação literária é um produto histórico, produzido numa 
sociedade específica, por um indivíduo inserido nela e por meio de múltiplos pertencimentos. 
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INICIANDO A DISCUSSÃO 
 

Os procedimentos a serem seguidos para a realização da pesquisa, que deu origem ao 
presente artigo, foram: a leitura da(s) obra(s) a serem estudada(s) e analisada(s), revisão de 
literatura, que compreende leituras e estudo a respeito dos seguintes conteúdos: gênero 
dramático; contexto histórico-literário referente à produção/circulação da obra literária 
história de vida e produção artístico-cultural dos artistas estudados.  

Como já citado anteriormente, a pesquisa, em processo de finalização, baseia-se no texto 
literário, o qual, na prática sofre grande esquecimento e desinteresse por muitos profissionais 
da pedagogia e unidades brasileiras de ensino. Talvez, esse desinteresse ocorra por falta de 
informação de ambas as partes ou até mesmo devido à utilização do texto literário como uma 
forma mascarada de análises superficiais e descontextualizadas, desmotivando assim os 
alunos a se dedicarem totalmente a esse tipo de leitura. Sendo que segundo Roland Barthes 
apud Vieira, (2008) “Se, por e não sei que excesso de socialismo ou e barbárie, todas as nossas 
disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser 
salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.” Ou seja, a literatura 
oferece ao ser humano a ampliação do seu senso de criar e imaginar, ler e escrever e de 
expandir o seu conhecimento de mundo. A partir de seu saber sobre texto literário, o homem 
desenvolve as habilidades de associar leitura e escrita à cultura e história. Assim, acredita-se 
que à leitura de textos literários, participa de modo decisivo na nossa formação científica, 
acadêmica e cultural, habilitando-nos cada vez mais para a prática da cidadania, 
primordialmente tornando-nos sujeitos decisivos de nossas realidades. 

O artigo foca a relação entre literatura e sociedade e para um melhor desenvolvimento 
de tal questão, foram utilizadas como referencial teórico as ideias de (FACINA, 2004); 
(CÂNDIDO, 2010),  (COUTINHO, 2004) (COSTA, 1990) e (BRANDÃO, 2002). 
  

•  LITERATURA E SOCIEDADE: ASPECTOS TEÓRICOS 

Para começo de discussão, é relevante esclarecer o que significa literatura. Segundo 
Facina (2004), literatura é aquele campo das letras que conquistou certa autonomia e 
especialização no mundo contemporâneo, destacando-se do que costumava denominar 
“belas letras” e que incluía, além da poesia e do romance, a filosofia, a história, o ensaio 
político ou religioso. De acordo com a sua classificação, é através da linguagem que o escritor 
se apropria do mundo e inventa a sua própria realidade. Os escritores são produtos de sua 
própria época e de sua sociedade. Assim, mesmo o artista mais consagrado, considerado 
alguém dotado de um talento especial que o destaca dos outros seres humanos, é sempre um 
indivíduo de carne e osso, sujeito aos condicionamentos que seu pertencimento de classe, sua 
origem étnica, seu gênero e o processo histórico do qual é parte lhe impõem. Destacando a 
sua dimensão histórico-sociológica e rejeitando a perspectiva idealista que vê a literatura, ou 
mesmo a arte como um todo, como uma esfera da atividade humana a mesma é 
completamente autônoma em relação às condições materiais de sua produção. 

Em se tratando de civilização e cultura, segue-se com a tipologia proposta por Nobert 
Elias apud Facina (2004).  Segundo ele, o conceito francês ou inglês de civilização pode referir-
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se a fatos políticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais e também a 
atitudes e comportamentos. Civilização descreve sempre um processo ou o resultado de um 
processo, partindo da premissa de que as sociedades se movem constantemente para frente, 
em direção ao progresso. Já na sua origem, o termo Kultur expressava a autoimagem da 
camada intelectual alemã, traçando uma distinção nítida entre a esfera espiritual e a esfera 
política, econômica e social. Após uma antítese nacional a noção de Kultur passou a ser 
referida, no século XIX, às características propriamente alemãs, em contraste com 
particularidades de outros povos. Até fins do século XVIII, diz Williams apud Facina (2004), 
civilização e cultura eram termos intercambiáveis. A partir de análises feitas por Elias Williams 
apud Facina (2004), pôde-se afirmar que, a noção de cultura indicaria o desenvolvimento dos 
indivíduos no sentido de sua formação, enquanto a de civilização apontaria para progressos 
coletivos potencialmente universalizáveis. Portanto, a cultura de um povo seria expressão de 
uma individualidade, de suas particularidades, e não universal.  

Os antropólogos, após o embate contra o evolucionismo e as teorias raciais, lançaram 
mão da noção de cultura para explicar a diversidade existente entre as sociedades humanas. 
Quando refere-se à cultura em abstrato, estamos adotando uma visão idealista acerca dos 
fenômenos culturais, assim, a cultura quase que pairaria sobre a sociedade e seria um todo 
orgânico e homogêneo. Ainda que se reconheçam os conflitos e as divisões pertencentes na 
sociedade, a cultura tenderia a ser um espaço de harmonização e congraçamento. Pode-se 
afirmar, com Raymond Williams apud Facina (2004), que a separação entre cultura e vida 
social material tem sido a principal tendência no pensamento cultural idealista. Esse tipo de 
materialismo inverte o sinal da ótica idealista, mas continua a reproduzir a separação entre 
cultura e sociedade. A visão dualista em termos de base e superestrutura tem como 
consequência uma teoria da arte e do conhecimento que busca explicar fenômenos culturais 
como as ideias, a arte, a literatura e a linguagem enquanto reflexos da base econômica, sem a 
capacidade de intervir e influenciar na dinâmica desta.  

O papel da arte, em especial da literatura, seria o de reconstruir essa totalidade com as 
suas contradições penetrando além de sua aparência superficial. Para Lukács apud Facina 
(2004), somente a boa literatura realista, e não um conteúdo ideológico específico garantiria a 
realização dessa tarefa da arte, apenas através da construção de personagens típicos o 
realismo crítico teria a capacidade de expor as contradições da sociedade que escapam ao 
pensamento reificado. Assim como para Lukács apud Facina (2004), também, para Brecht 
apud Facina (2004) a tarefa da literatura era a de denunciar e expor as contradições da 
sociedade capitalista. Pode-se dizer que a literatura não é espelho do mundo social, mas parte 
constitutiva desse mundo. Ela expressa visões do mundo que são coletivas de determinados 
grupos sociais. Para Facina (2004), pode-se afirmar que a cultura, assim como as obras 
literárias, é um produto humano ordinário, inserido na dinâmica das sociedades. Nessa 
concepção, as obras de arte são tidas como expressão da individualidade e da singularidade 
do artista-gênio, ser humano provido de talentos e habilidades especiais, valorizados 
positivamente na sociedade contemporânea. Entre várias opiniões sobre arte, estética e 
artista Bourdieu apud Facina (2004) afirma que se a arte pode ser um fenômeno universal, a 
estética tem uma especificidade histórica, e vai mais além, pois a arte não somente não seria 
uma atividade desinteressada, sem outro fim que não a si mesma, como também cumpriria 
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um papel primordial na reprodução das hierarquias sociais do mundo herdeiro. Facina (2004) 
conclui que seu objetivo enquanto crítica literária principal não foi de oferecer fórmulas 
prontas ou respostas às questões propostas, mas sim de estimular novos conhecimentos. 

Após tais considerações feitas pela teórica Adriana Facina (2004), pode-se observar 
que a literatura é completamente autônoma em relações às condições materiais de sua 
produção, ou seja, mesmo com poucos recursos pode se tornar um clássico. Vê-se também 
que a cultura é desenvolvida e formada de acordo com o crescimento, maturidade e escolhas 
do ser humano, a cultura é adquirida com o tempo, a mesma é uma totalidade cheia de 
disputas, conflitos e lutas e essas caracterizam a sociedade como um todo. Vemos que 
literatura e sociedade se inter-relacionam em todos os âmbitos possíveis.  

Segundo Cândido (2010), do século passado aos nossos dias, este gênero de estudos 
tem permanecido insatisfatório, ou ao menos incompleto, devido à falta de um sistema 
coerente de referência, isto é, um conjunto de formulações e conceitos que permitam limitar 
objetivamente o campo de análise e escapar, tanto quanto possível, ao arbítrio dos pontos de 
vista. Assim, problemas que desafiavam gerações de filósofos e críticos pareceram de repente 
facilmente solúveis, graças a um simplismo que não raro levou ao descrédito as orientações 
do fato literário.  

Começando por indagar quais são as possíveis influências efetivas do meio sobre a 
obra, Cândido (2010) diz que há duas respostas tradicionais. A primeira consiste em estudar 
em que medida a arte é expressão da sociedade e a segunda, em que medida é social, isto é, 
interessada nos problemas sociais. Para sociólogo moderno, ambas as tendências tiveram a 
virtude de mostrar que a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, 
que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 
efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o 
sentimento dos valores sociais. Para a sociologia moderna, porém, interessa principalmente 
analisar os tipos de relações e os fatos estruturais ligados à vida artística, como causa e 
consequência. Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos 
fatores socioculturais, é difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, mas pode-se 
dizer que os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias. A atuação dos 
fatores sociais varia conforme a arte considerada e a orientação feral a que obedecem as 
obras. Estas podem dividir-se em dois grupos, dando lugar ao que chamaríamos dois tipos de 
arte, sobretudo de literatura, e que sugiro fixar as ideias em vista da discussão subsequente. 
Se encararmos os fatores presentes na estrutura social, nos valores e nas técnicas de 
comunicação, veremos logo a necessidade de particularizar o seu campo de atuação, então, 
tomemos os três elementos fundamentais da comunicação artística – autor, obra e público – e 
vejamos sucessivamente como a sociedade define a posição e o papel do artista.   

A posição social é um aspecto da estrutura da sociedade, assim o que é importa é 
averiguar como esta atribui um papel específico ao criador da arte e como define a sua 
posição na escala social. Quanto à obra, focalizemos o influxo exercido pelos valores sociais, 
ideologias e sistemas de comunicação, que nela se transmudam em conteúdo e forma por 
fim, o último ponto a considerar é o receptor da arte (notadamente literatura), que integra o 
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público em seus diferentes aspectos. Existem, em uma sociedade contemporânea, várias 
coleções de pessoas, espalhadas por toda parte, formando os vários públicos das artes.  

 Após as teorizações de Cândido (2010) e Facina (2004), é importante ainda fazer 
referência ao pensamento de Coutinho (2004). Segundo o autor, o teatro brasileiro, como 
atividade contínua, alicerçado nos três elementos constitutivos da vida teatral – atores, 
autores e públicos estáveis – só começa, de fato, com a Interdependência. Não nos faltam, é 
certo, desde os primeiros séculos, espetáculos teatrais. Mas são manifestações isoladas, 
esporádicas, insuficientes para afirma existência de um verdadeiro teatro. O teatro, para 
Coutinho (2004), confunde-se então com as festividades públicas, das quais não é senão um 
aspecto um pouco mais refinado, ao lado dos bailes e das cavalhadas. 

 A oposição dramática, não é preciso dizer, forçada talvez pelo gosto dos atores e do 
público, virou briga, descompostura, pancadaria em cena. A combatividade é, de resto, a 
maior arma destas criaturas medíocres em tudo, exceto em discutir, em enganar, em mentir, 
em opinar e em usar expedientes escuros. O teatro tende, no mundo moderno, a transformar-
se num produto de luxo, apreciado por uma elite relativamente pequena – e é nesse sentido 
que se torna compreensível o esforço realizado nos últimos anos por tantas companhias em 
favor de um teatro popular, como meio para escapar  estava vocação aristocratizante.  

 Segundo Coutinho (2004), tivemos no passado, não há dúvida, obras teatrais de algum 
mérito; mas nada que se possa comparar, nem de longe, em quantidade e qualidade, ao 
nosso conto, romance e poesia. 

Segundo Iná Camargo Costa (1990) o teatro moderno no Brasil começa a haver ao 
menos de maneira sistemática, ou organizada, ou ainda, com programa economicamente 
viável com o TBC de São Paulo. O conceito de teatro moderno compreende o processo 
histórico desencadeado pela crise da forma do drama através da progressiva introdução de 
elementos épicos em seu interior, o que culmina com a produção de uma nova forma de 
dramaturgia- o teatro épico. O quadro geral do teatro moderno no Brasil, em meados dos 
anos 50, quando outras companhias em São Paulo e no Rio disputavam, praticamente em pé 
de igualdade, o mesmo público do TBC, apresentava como característica mais evidente o 
ecletismo de repertório. 

 Por fim, segundo o texto de Tania Brandão (2002), são encontrados termos 
relacionados aos conceitos do teatro moderno, quando pesamos no mesmo, engajado, 
popular, de resistência ou mesmo político, comumente aflora a produção articulada e 
veiculada nestas cidades, particularmente se a temporalidade proposta abarca o período de 
1950 e 1970. O mesmo também mostra a migração de artistas para o Brasil nos anos de 1940, 
por razões ligadas à guerra, chegaram ao Brasil dramaturgos, diretores, cenógrafos, entre 
outros. 

•  CONHECENDO UM POUCO SOBRE O ESCRITOR: JORGE ANDRADE 

 Pedreira das Almas foi um dos textos mais expressivos do escritor Aluísio Jorge 
Andrade Franco, que nasceu em Barretos São Paulo no dia 21 de março de 1922. Foi um 
escritor brasileiro e dramaturgo. Foi incentivado a escrever para teatro pela atriz Cacilda 
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Becker, mas não era sua vontade, então entrou para a Escola de Arte Dramática da USP. Suas 
obras focalizam o problema da decadência dos valores patriarcais, como o ciclo de café e a 
reconstrução da história do Brasil. 

 Sua estreia como dramaturgo foi em 1954 com a obra “A moratória”, seguindo assim 
com várias peças de sucesso, tais como “Pedreira das Almas”, “Vereda da salvação” e “Marta, 
a árvore e o relógio”. Seu maior sucesso teatral foi “Os ossos do barão”. Tal peça estreou 
Jorge na televisão brasileira em 1973. Logo depois, tornou-se polêmico e incompreendido 
com “O Grito”. Seus últimos trabalhos na televisão brasileira foram na TV Bandeirantes, na 
década de 1980, com "Os Adolescentes", "Ninho da Serpente" e "Sabor de Mel", sua última 
novela, estrelada por Raul Cortez e Sandra Bréa. 

 Jorge Andrade faleceu em São Paulo no dia 13 de março de 1984, vítima de uma 
embolia pulmonar, seis meses depois de ter realizado uma operação para a implantação de 
três pontes safena e de ter sofrido um enfarte durante essa cirurgia. Um grande escritor que 
marcou época na dramaturgia brasileira. 

•  PEDREIRA DAS ALMAS, UM RETRATO DO BRASIL NO SÉCULO XX 

A obra Pedreira das Almas conta a história de uma cidade marcada pela arquitetura de 
pedra da mineira São Thomé das Letras e as narrativas sobre uma cidade esvaziada após a 
derrota da Revolta Liberal de 1842, a trama é ambientada no interior de Minas Gerais, em 
uma cidade imaginária cercada por pedras e situada em um vale, durante a revolução há dois 
momentos marcantes, o êxodo e o corpo insepulto, o primeiro dramático, o segundo trágico. 
A história trata de problemas como a decadência decorrente do esgotamento das minas de 
ouro, a miséria, o isolamento e o sonho de uma população que deseja partir para um lugar 
onde encontre riqueza e esperança de vida. O espetáculo propõe reflexão sobre a história 
brasileira e os dilemas humanos a partir de metáforas como a relação entre vivos e mortos e a 
vivência do homem com seus sonhos, tristezas e amores.  

Ocorre um esvaziamento da cidade logo após a morte de dona Urbana – senhora que luta 
pelos direitos da cidade e prevalece na mesma, mesmo com poucos recursos - ocasionada 
durante a vinda de Vasconcelos - delegado da polícia - que vem em busca de Gabriel - noivo 
de Mariana que volta da Revolta Liberal de 1842 - e traz consigo Martiniano - irmão de 
Mariana e filho de dona Urbana, não consegue escapar das lutas e morre em frente à mãe -. O 
esvaziamento da cidade é devido à transformação social ocasionada pelo desenvolvimento 
das grandes cidades. Assim, todos saem em busca de melhorias, de novas chances de vida e 
de bons empregos. Essa grande mudança deixa a cidade que é revestida por pedras povoada 
apenas por mortos e por Mariana – filha de dona Urbana, irmã de Martiniano e noiva de 
Gabriel, uma jovem apaixonada que sofre por desilusões e decepções e decide seguir o 
caminho da mãe zelando e cultuando uma cidade esvaziada. Esse acontecimento esclarece o 
dilema do título, pois, nela permanecem apenas os mortos – almas – em torno de pedras.  

Podemos perceber na obra, diálogos que retratam a vontade das pessoas em deixar a 
cidade para ir em busca de um vida melhor: 

0253



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 
Gabriel – Estamos todos ameaçados. É preciso partir! Agora, 
não nos resta outra saída. (...) Aqui só há mortos... e ódio em 
todo o vale. 
Mariana – Iremos breve, Gabriel. Não levaremos recordação 
nenhuma. (ANDRADE, 1958, p. 16) 

 

Mas também existem diálogos, de poucos, que desejam ficar na cidade e lutar pelo 
reconhecimento dela, como dona Urbana: 

Gonçalo – Há muito tempo... não via o povo tão animado! 
Urbana – Coloquei minha cidade acima de tudo. Tenho orgulho 
disto. (...) O abandono de Pedreira das Almas seria o pior 
castigo que Deus poderia me mandar. (ANDRADE, 1958, p. 18) 
Gonçalo – Sua decisão é pecaminosa, ditada pela     soberbia! 
Urbana – Se for pecado, honrar e amar em demasia os 
antepassados, a cidade e os feitos de meus pais... não poderei 
viver a não ser em pecado. (...) Não há castigo maior do que a 
morte da minha cidade digo e repito.(ANDRADE, 1958, p. 26 ) 

 

Nesses trechos, observamos que D. Urbana não abandona sua cidade e não deixa de zelar 
pelos costumes de sua terra por motivo algum. Vê-se também que após a morte de D. 
Urbana, todos abandonam a cidade, exceto Mariana que decide ficar no lugar da mãe, 
abandonar seu amor, Gabriel, e viver a vida em torno de um vale cercado por pedras. Esse 
acontecido pode ser visto nesse diálogo: 

     Gabriel – É tudo... era para ti! 
Mariana – (Firme) Gabriel! Queríamos partir livres. Hoje não 
somos mais. Não posso abandonar o povo nem Pedreira. 
(ANDRADE, 1958, p.68) 

   

Observa-se que o autor de Pedreira das Almas, Jorge Andrade, utiliza-se da revolta liberal 
de 1842 para construir todo o desenvolvimento e consequentemente o enredo da obra. No 
entanto, é relevante ressaltar que a peça foi escrita anos depois, ou seja, apesar de ter um 
enredo que narra uma revolta do século XIX, a temática da obra repercute no que estava 
vivendo o Brasil do século XX, na primeira metade deste século. Na revolta liberal existiam 
perseguições, prisões das pessoas dentro da cidade. Essa característica pode ser percebida no 
seguinte trecho: 

     Gabriel – Estou aqui. Não vamos mais nos separar. 
     Mariana – Por que não viestes logo? 

Gabriel – As estradas foram cercadas. Não podia passar. 
(ANDRADE, 1958, p. 14) 
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Relacionando o caráter do Brasil em meados do século XX com o enredo da obra, podemos 

interpretar alguns fatos presentes que mostrem como o Brasil se caracterizava em tal época: 
um país em plenas transformações econômicas. A nação vivia um intenso período de 
industrialização, em que as pessoas buscaram sair do campo em busca de uma vida mais 
promissora nas cidades grandes. Nesse aspecto, podemos relacionar o enredo de Pedreira das 
Almas a esse processo de mudanças que vivia o país: uma cidade quase esquecida por seus 
antepassados.  

Em se tratando das migrações ocorridas no Brasil no século pertencente ao que a obra foi 
escrita percebemos a ida de paulistas e nordestinos para Minas Gerais, Goiás e Matos Grosso 
atraídos pela descoberta de ouro e pedras preciosas. Jorge Andrade retrata essa migração em 
sua obra destacando principalmente a depredação da natureza e o empobrecimento da terra 
devido à ganância total pelo ouro. Estes elementos podem ser observados em excertos do 
tipo: 

Gonçalo – (Cresce o remorso.)... sonharam apenas com ouro! 
(Olha fixamente para a igreja.) 

     Urbana – Era a recompensa da nossa terra. 
Gonçalo – (Exaltando-se pouco a pouco) Cobriram os vales de 
cascalhos. Cortaram as montanhas e empobreceram a terra. 

     Urbana – Nosso trabalho exigia isto. 
Gonçalo – Mancharam com a ambição essa recompensa, dona 
Urbana. Continuaram apenas sonhando com arrancar touceiras 
de capim e ver cair ouro em pó de suas raízes. 
Urbana – (Evocativa e orgulhosa.) E houve um tempo que 
assim foi. Havia ouro em todas as pedras; em todos os riachos, 
ribeirões e rios. (ANDRADE, 1958, p. 20) 

 

Comentando ainda sobre a historicidade que revela a obra de Jorge Andrade, percebe-se a 
submissão do governo sob uma cidade durante tempos de revolta determinando que seja 
vigiada a todo o tempo. Vejamos a seguinte sequência: 

Vasconcelos – Sua Majestade, o Imperador, atendendo ao 
estado de rebelião em que, infelizmente, se acham alguns 
municípios dessa Província, faz saber à cidade de Pedreira das 
Almas... (Urbana agita-se, impaciente.) e as outras povoações 
da mesma Província, que resolveu declarar suspensas as 
garantias por espaço de três meses. 
Urbana – (Não se contendo mais.) Pedreira das Almas não 
tomou parte nesta revolução! 

     Vasconcelos – (Pausa.) Dona Urbana? 
Urbana – Sim, senhor. Pedreira não pode ser tratada com 
cidade sediciosa. (ANDRADE, 1958, p. 36) 

 

O nome de “dona Urbana”, por exemplo, podemos perceber que tem algo em comum 
com “urbano”, desenvolvimento, cidade, já que a ela era uma pessoa de opinião e que 
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valorizava os sentimentos e costumes de sua cidade acima de tudo. Até que, após a chegada 
de seu filho Martiniano, a matriarca começa a sofrer e entra em um estado profundo de 
choque até chegar ao ápice e falecer, provocando assim a morte de uma cidade, já que todos 
deixavam-na em busca de melhorias. 

• CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da proposta do presente artigo e dos objetivos e problemática abordados 
pelo projeto, conclui-se que a pesquisa pode ser um instrumento importante para a nossa 
formação geral, aliando vários campos do saber humano, como Literatura, História, 
Sociologia, ao proporcionar a aquisição de conhecimentos acadêmicos, científicos e culturais, 
importantes a nossa vivência como estudantes e seres humanos. Somente com um bom 
planejamento e desenvolvimento conseguiremos alcançar nossos objetivos, promovendo 
assim contribuições para um futuro brilhante, cheio de ações e realizações. 

Interpretando possíveis sentidos advindos da leitura de Pedreira das Almas, pode-se 
ainda, pensar na relação que uma figura importante de cidades pequenas ocupavam, melhor 
dizendo, a morte de um cidadão importante implicava pensar que era hora de mudanças. O 
passado vai sendo tido apenas como lembranças, memórias. O futuro dever-se-ia dar em 
grandes centros urbanos, onde as relações entre as pessoas eram mais distanciada e menos 
dependente.  

Por fim, observou-se que a obra, tomada em seu aspecto literário, confirma as 
teorizações acerca da relação entre texto e cultura, ou seja, percebe-se por gestos de leitura 
que o tecido do drama elaborado por Jorge Andrade se faz pelos fios da história. 
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RESUMO  
 
 O presente trabalho é uma proposta de 
pesquisa e está fundamentado numa perspectiva que 
estuda a história do livro e da leitura em relação com a 
escola e com o processo de escolarização e tem por 
objetivo investigar os hábitos de leitura dos alunos do 
ensino fundamental (sexto e nono anos) da “Escola 

Professor Cícero Varela”, localizada no município de 
João Câmara/RN. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: leitura, hábitos, alunos. 

 

RESEARCH ON THE READING HABITS AND PRACTICES OF STUDENTS FROM “ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR CÍCERO VARELA”, IN JOÃO CÂMARA 

 
ABSTRACT  
 
This paper is a research proposal and is based on a 
perspective that studies the history of books and of 
reading in relation to school and the education process. 
It aims at investigating the reading habits of students in 

fundamental school (sixth to ninth years) from “Escola 
Professor Cícero Varela” located in João Câmara/RN.  

 

 

 KEY-WORDS: reading, habits, students. 
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PESQUISANDO OS HÁBITOS E AS PRÁTICAS DE LEITURA DOS ALUNOS DA “ESCOLA 
MUNICIPAL PROFESSOR CÍCERO VARELA”, DE JOÃO CÂMARA 

 
INTRODUÇÃO 
 

Ecoa, em todos os setores da sociedade, o discurso que enfatiza a importância do livro 
e da leitura.  Esse discurso parece já estar arraigado de tal forma à vida da população, que ele 
vai muito além do interesse, da preocupação de pesquisadores da área. A começar por estes, 
vemos em andamento e sedimentadas inúmeras pesquisas que têm como objeto questões 
relativas ao livro e à leitura e são encabeçadas por estudiosos mundialmente conhecidos, 
como Roger Chartier, que divulgam a necessidade de se estudar a História da Leitura sob três 
aspectos: texto, livro e leitor, em geral separados pela tradição acadêmica, até pesquisadores 
nacionais de grande relevância, como Márcia Abreu, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, entre 
tantos outros. 

 Nos últimos tempos, mais precisamente nas ultimas décadas, diversos anais de 
Congressos científicos vinculados à área da leitura, a exemplo do COLE, ABRALIN e GEL, 
divulgam uma produção científica considerável nessa área, sendo várias as abordagens que a 
temática da leitura suscita, agregando trabalhos que ora se determinam a estudar os 
processos envolvidos no ato da leitura, ora procuram investigar os hábitos e as práticas de 
leitura da população, bem como a relação entre leitura e escola, entre tantos outros; 
trabalhos que tratam sobre o texto, sobre a relação entre leitor/texto, ou, como sugere 
Chartier, sobre a trilogia leitor/texto/autor. 

 No entanto, como afirmamos no início, a leitura é objeto de preocupação não apenas 
dos pesquisadores, mas de outros âmbitos da sociedade. Paralelos às pesquisas realizadas, 
são idealizados e efetuados inúmeros programas de promoção da leitura, tanto no âmbito do 
governo quanto da iniciativa privada. 

 Somando-se às ações realizadas por programas de promoção da leitura e aos estudos 
desenvolvidos em torno da leitura, temos comprovada, através de pesquisas, uma 
consciência, por parte da população, da importância da leitura, mesmo que os índices de 
leitura no Brasil ainda não sejam significativos. O INAF 2009 (Índice Nacional de Alfabetismo 
Funcional), pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, Ação social do IBOPE, e pela 
ONG Ação Educativa, mostrou que 89% da população dos entrevistados vêem na leitura um 
meio eficaz de transmissão de idéias. Sendo assim, constatamos que a solução não está, 
necessariamente, em campanhas que conscientizem o brasileiro do valor da leitura, porque 
essa consciência já existe, mas de fornecer instrumentos para a sua formação e 
amadurecimento enquanto leitor. E a escola, em especial as aulas de Língua Portuguesa, e o 
trabalho com a leitura, tem um papel relevante nesse processo, embora ela não esteja se 
revestindo de forma eficaz desse papel. Não que concordemos com o discurso que pressupõe 
a sua inexistência na escola. Ao contrário, investigando o cotidiano das salas de aula, 
desconsideramos facilmente essa pressuposição, ao constatar que ela existe tanto de forma 
implícita, tomando-a como “instrumento” por meio do qual se tem acesso ao conhecimento 
específico de cada disciplina, ou explicitamente, no caso da Língua Portuguesa, que a toma 
como conteúdo de ensino. Também, como os PCN’s sugerem, já encontramos uma 
considerável diversidade de textos em sala, veiculadas, em especial, pelo Livro didático. No 
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entanto, a maneira como se realizam os trabalhos com a leitura, as condições em que se dá 
esse trabalho é que precisam ser questionados e melhores estudadas para que o contato 
escolar com a leitura seja, de fato, eficaz e motivador.  

 E é nossa preocupação com esses “modos e condições” através dos quais a leitura se 
realiza na escola, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa, que nos faz propor um 
estudo que os tenha como foco, voltado a investigar os hábitos e práticas de leitura dos 
alunos do sexto e do nono anos da “Escola Municipal Professor Cícero Varela”, bem como 
entender como se dá o trabalho com a leitura nas aulas de Língua Portuguesa. 

 Como parte de nossa investigação, torna-se importante saber o que costuma ser 
objeto de leitura desses alunos, com que frequência leem, se frequentam bibliotecas, quais as 
pessoas que exercem maior influência sobre seus hábitos de leitura e quais as suas opiniões 
sobre como se dá o trabalho com a leitura em sala de aula, entre outras questões. De inicio, 
realizaremos visitas com a finalidade de melhor conhecermos a escola, sua estrutura e 
formação. Em seguida, essas visitas passarão a ser feitas de forma mais sistemática. Serão 
aplicados questionários e realizadas entrevistas, através de gravações em áudio, com os 
alunos. Além disso, deveremos utilizar as notas de campo e o diário de pesquisas, produzido a 
partir de entrevistas mais detalhadas, feitas a partir de encontros ou a partir de coletas de 
dados. 

 Delimitamos a investigação ao sexto e ao nono anos em virtude da necessidade de 
sabermos como se constituem os hábitos de leitura desses alunos em dois momentos cruciais, 
ou seja, quando estão entrando no segundo ciclo do ensino fundamental e quando estão 
prestes a ingressar no ensino médio. Já a escolha pela “Escola Professor Cícero Varela” se deu 
pelo fato de o IFRN Campus João Câmara já possuir, junto a ela, um trabalho de parceria, bem 
como o de se configurar, dentro do município, como uma das escolas que atendem ao maior 
número de alunos na fase que pretendemos pesquisar. 

 Como resultados, vislumbramos, por parte dos alunos investigados, uma relação com o 
livro e a leitura que se restringe, quase sempre, ao contato com o livro didático de Português 
na escola e uma concepção do ato de ler como uma atividade chata e cansativa; fato este que 
aponta, dentro do cenário brasileiro, para uma série de falhas no que se refere à formação de 
cidadãos leitores. Por fim, em termos de fundamentação teórica, nos pautaremos nos estudos 
de grandes estudiosos do livro e da leitura, a exemplo de Roger Chartier, Marisa Lajolo, Regina 
Zilberman, entre outros. 

 

1. PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

Partindo-se do pressuposto de que o discurso que proclama a ausência da leitura na sociedade 
brasileira, em âmbito geral, e na escola, de modo particular, não condiz com a realidade, ou seja, se o 
livro e a leitura estão presentes no cotidiano das salas de aula, na formação dos alunos, de que 
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maneira e sob que condições essa leitura está se realizando no espaço escolar, especialmente nas 
aulas de Língua Portuguesa, de modo a não formar leitores autônimos e competentes? 

 A hipótese formulada para a ineficácia da escola, em especial das aulas de Língua Portuguesa, 
para a formação, o amadurecimento de leitores, se encontra no modo reducionista a partir do qual o 
contato com a leitura se dá no espaço citado. O trabalho característico realizado em sala geralmente 
se dá da seguinte forma: o aluno lê os textos do Livro Didático para, em seguida, responder a uma 
série de perguntas propostas para a “interpretação” do texto que, ao invés de primar pela 
compreensão dos sentidos, por um trabalho efetivo de interpretação, tem o objetivo de destacar 
elementos lingüísticos da estrutura ou aspectos do texto muito evidentes, que levariam a encontrar o 
“sentido literal” do texto, ou seja, vemos encenada uma prática que revela uma noção de leitura como 
mera decodificadora de signos lingüísticos e de texto como simples produto da codificação de um 
emissor a ser decodificado pelo leitor, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código 
utilizado. Estas seriam as concepções veiculadas pelo Livro Didático e agregadas ao trabalho do 
professor que conduziriam a um contato problemático com a leitura em sala de aula. Além da 
usualidade de tal prática, a ausência de atividades de leitura que ultrapassem os limites da sala, em 
especial às relacionadas ao uso do espaço das bibliotecas e a um trabalho com a leitura que também 
passe pela via do prazer, contribuiriam para a relação problemática que se estabelece entre leitura e 
escola. Somada a essas questões, ainda temos a má formação dos professores, o fato de a maioria não 
ter um contato habitual e prazeroso com a leitura fora da sala de aula. 

 

2. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

   São diversas as perspectivas teóricas que norteiam os estudos sobre a leitura. Quanto 
a nós, nos apoiaremos em uma perspectiva que conceba a leitura como um fenômeno 
histórico e socialmente construído, tendo como fontes teóricas os trabalhos de Chartier, 
Certau, Foucault, entre outros, bem como recorreremos a estudos que investigam a questão 
da leitura no cenário brasileiro, a exemplo dos estudos de Marisa Lajolo, Regina Zilberman e 
Márcia Abreu. 

  Lilian Lacerda (2000) em um ensaio intitulado “A História da leitura no Brasil: formas 
de ver e maneiras de ler” expõe, a partir da programação do I Congresso de História do Livro e 
da Leitura no Brasil, as principais perspectivas sobre as quais a História do Livro e da Leitura 
vêm sendo estudadas no Brasil. A primeira tem resgatado as práticas de leitura de alguns 
atores sociais de acordo com as suas competências, interesses e condições de acesso e uso do 
livro, em especial as práticas daqueles que estiveram e estão inseridos nos espaços de 
produção e circulação de impressos, tais como editores, escritores, livreiros e bibliófilos; mas 
também, professores, bibliotecários e outros usuários da cultura letrada (LACERDA, 2000). 

  Uma segunda perspectiva estuda a história do livro e da leitura em relação com a 
escola e com o processo de escolarização. Esta linha centra seu foco: 
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na descrição e análise da emergência do livro nos territórios escolar e 
editorial; na investigação e reconstituição de obras pedagógicas com 
destinação escolar; nas análises sobre textos literários voltados ao 
público infantil e que se legitimaram também pelos processos de 
ensino e de aprendizagem e, finalmente, na produção didática 
brasileira. (LACERDA, 2000, p.615). 

 

  Apesar da diversidade de estudos que a referida perspectiva engloba, eles se 
aproximam pelas preocupações relativas ao ensino da leitura e da literatura e, 
freqüentemente, estão relacionados às questões que envolvem políticas públicas de 
promoção do livro e da leitura, à circulação de materiais impressos no espaço escolar ou às 
práticas de leitura no contexto da escola, isto é, principalmente as de professores e alunos, 
seja do nível fundamental, médio ou superior.  

 A terceira e última consagra as bibliotecas como foco de pesquisa: as práticas de 
leitura realizadas em seu espaço desde o Brasil Colonial, os acervos e bibliotecas particulares 
de leitores e escritores e o foco em obras e documentos existentes em acervos públicos, que 
revelam traços sobre a circulação dos livros, sobre o que se privilegiou para ser lido e 
conservado, sobre as concepções de leitura e de leitores (LACERDA, 2000). 

Dentre as perspectivas citadas, a nossa pesquisa é fundada na segunda, relacionando a 
leitura à escola, mais especificamente à questão que, segundo Lílian Lacerda (2000), envolve a 
formação do leitor. 

De forma ilustrativa, discorreremos, sucintamente, sobre algumas idéias a respeito do 
texto, da leitura, do livro e do leitor que direcionarão a nossa pesquisa e que se afasta das 
concepções reducionistas que vemos impressas no trabalho com a leitura nas escolas. 

Contrariando a concepção, tão difundida, de que o texto existe em si mesmo, 
acreditamos, em acordo com Chartier (1990), que seus sentidos só são elaborados a partir de 
um suporte que o dê a ler e de um leitor que lhe imprima sentidos a partir da efetuação de 
uma leitura.  

 Expostos os pressupostos teóricos sobre os quais nos apoiaremos, resta-nos 
evidenciarmos os procedimentos metodológicos. Em relação ao campo de atuação, nossa 
pesquisa se realizará com as turmas do sexto e do nono anos da “Escola Municipal Professor 
Cícero Varela”. De início, realizaremos visitas com a finalidade de melhor conhecermos essas 
escolas, sua estrutura e formação (dicente e docente). Em seguida, essas visitas passarão a ser 
feitas de forma mais sistemática, momento em que levantaremos dados para a pesquisa.  

 O problema e a hipóteses formuladas apontam para a natureza dos dados que deverão 
ser coletados e dos instrumentos que deveremos utilizar para essa coleta. Sendo assim, serão 
realizadas entrevistas com os alunos, professores de Língua Portuguesa, bem como com os 
responsáveis pela biblioteca escolar, caso a escola disponha desta. Além disso, deveremos 
utilizar as notas de campo (anotações curtas que o pesquisador faz durante a entrevista) e o 
diário de pesquisa, produzido a partir de entrevistas mais detalhadas feitas ou após os 
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encontros ou a qualquer momento durante a coleta dos dados que o pesquisador julgue 
importante. Disso tudo, resultarão dados que deverão ser analisados.  

 É importante deixar claro que, durante todo o processo de pesquisa, os pesquisadores 
envolvidos realizarão encontros regulares para estudar textos que deem conta da teoria sobre 
a leitura e para discutir a parte prática da pesquisa, as experiências realizadas e os dados 
coletados. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultados, vislumbramos, por parte dos alunos investigados, uma relação com 
o livro e a leitura que se restringe, quase sempre, ao contato com o livro didático de 
Português na escola e uma concepção do ato de ler como uma atividade chata e cansativa; 
fato este que aponta, dentro do cenário brasileiro, para uma série de falhas no que se refere à 
formação de cidadãos leitores. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES PERÍODO 

Leitura sobre a teoria da história da leitura durante todo o processo de pesquisa  

Visitas às escolas para (re)conhecer o campo 

de atuação da pesquisa: estrutura física, 

corpo docente e dicente 

primeiro mês de execução do projeto 

Coleta de dados primeiro semestre do primeiro ano 

Transcrição e descrição do corpus segundo semestre do primeiro ano 

Análise dos dados transcritos e 

apresentação dos resultados 

segundo semestre do primeiro ano 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao final da apresentação da nossa proposta de pesquisa, torna-se importante enfatizar 
a importância dela, já que, através da sua realização, ou seja, ao conhecermos a vivência dos 
alunos da “Escola Professor Cícero Varela” com os livros e a leitura, nós, do IFRN, teremos a 
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oportunidade de ampliar um trabalho de parceria já realizado com a referida escola, como 
também estaremos contribuindo para a formação/amadurecimento de alunos leitores. 
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RESUMO  
 

O Android é SO móvel que surgiu há pouco 
tempo, mas que já figura como um dos mais 
promissores para celular. O presente artigo apresenta 
um sistema de informação para a plataforma Android 
que dá suporte ao aprendizado da língua inglesa, 
tornando mais acessível, prático e rápido a absorção de 
conhecimento do idioma inglês. O referido trabalho 
utiliza o programa Eclipse, onde é feita a programação e 
a visualização dos resultados através de um emulador 

SDK do Android. Este artigo faz parte de um projeto de 
pesquisa que visa utilizar a plataforma Android para a 
criação de um aplicativo educativo, onde é possível 
capacitar e estimular os alunos do curso técnico de 
informática de um dos Institutos Federais, participantes 
do projeto, a terem o primeiro contato com a pesquisa e 
o mundo acadêmico fazendo uso de conhecimentos 
interdisciplinares. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Aplicação para Android, Auxílio ao aprendizado da língua inglesa. 

 

POCKET ENGLISH TEACHER (PET): AN APPLICATION SUPPORT THE LEARNING ENGLISH FOR 
MOBILE 

ABSTRACT  
 

The Android mobile OS is that emerged 
recently, but already stands as one of the most 
promising mobile. This paper presents an information 
system for the Android platform that supports the 
learning of English, making it more accessible, 
convenient and fast absorption of knowledge of English. 
This work uses the Eclipse program, where you do the 
programming and viewing the results through an 

emulator from the Android SDK. This article is part of a 
research project that aims to use the Android platform 
for the creation of an educational application, where 
you can enable and encourage students of a computer 
technician for the Federal Institutes, project 
participants, to have the first contact with the research 
and scholarship by making use of interdisciplinary 
knowledge.

 

 KEY-WORDS: Application for Android, Help the English language. 
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INTRODUÇÃO 
 

A utilização de smartphones (celulares inteligentes) já faz parte do cotidiano do homem moderno. 
Smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de 
programas executados no seu sistema operacional. Usualmente um smartphone possui características mínimas 
de hardware e software, sendo as principais: capacidade de conexão com redes de dados para acesso à internet, 
capacidade de sincronização dos dados do smartphone com um computador pessoal e agenda de contatos.  

A interação entre os componentes físicos do smartphone (hardware) e o usuário é feito por um software 
chamado de Sistema Operacional (SO). É o SO que administra os recursos de hardware disponíveis ao usuário e 
disponibiliza uma interface mais amigável para acesso de tais recursos. Atualmente, existem três principais SOs 
para smartphones que são: o Symbian (SYMBIAN, 1998), que deu origem ao S60, desenvolvido pela Nokia e 
encontrado também em aparelhos da LG, Samsung, em aparelhos da Sony-Ericsson e da Motorola e alguns 
outros fabricantes; o Windows Mobile (WINDOWS MOBILE, 2000), que é encontrado em vários outros modelos 
de smartphones e o PalmOS (PALMOS, 1996).  

Um SO que surgiu há pouco tempo (lançado em 2008), mas que já figura como um dos mais promissores 
SOs para celular é o Android (ANDROID, 2008). Android é um SO desenvolvido para dispositivos móveis, open-
source (de código aberto), que roda sobre o núcleo Linux e que pode ser baixado pelo link: 
http://code.google.com/android/. Foi inicialmente desenvolvido pela Google (GOOGLE, 2001) e posteriormente 
pela Open Handset Alliance (ANDROID DEVELOPERS, 1008), mas a Google é a responsável pela gerência do 
produto e engenharia de processos. O Android permite aos desenvolvedores escreverem software na linguagem 
de programação Java controlando o dispositivo via bibliotecas desenvolvidas pela Google. Existem atualmente 
mais de 100 mil aplicações disponíveis para Android. 

Em outra vertente, na sociedade brasileira, questões de ordem econômica e política nesses últimos anos 
têm propiciado uma crescente procura à educação por meio das novas tecnologias de informação. E nessa 
perspectiva, aumentou o número de escolas formais de idiomas utilizando tais tecnologias, a fim de propiciar ao 
público acesso ao aprendizado à distância, sem a necessidade do deslocamento físico do estudante. 

Nesse contexto, a língua inglesa (doravante LI) em especial, é considerada um idioma mundial por 
conquistar, a cada dia, mais espaço em vários campos da atividade humana, tais como informática, TV, filmes, 
jogos, culinária, expressões do dia-a-dia, músicas, dentre outros. A situação ocupada pela língua inglesa, na atual 
conjuntura, nacional e internacional, é inquestionável. 

Tendo em vista que atualmente um grande número de crianças, adolescentes, jovens e adultos se 
interessam pelo aprendizado da língua inglesa em escolas e em cursinhos de idiomas, e a utilização de tecnologia 
para auxiliar o aprendizado de novos idiomas vislumbra como um caminho promissor no ensino/aprendizagem 
não só do idioma inglês como de outros idiomas, mas de outras disciplinas, este artigo apresenta uma aplicação 
para suporte ao aprendizado da língua inglesa para celular, contribuindo para a formação do profissional técnico 
de informática dos alunos participantes deste trabalho, ao mesmo tempo que os introduz no âmbito da pesquisa 
ao proporcionar a oportunidade de participar de uma iniciativa para criação de um sistema de informação para a 
plataforma Android que dê suporte ao aprendizado do idioma Inglês. 

Nosso trabalho explora a interdisciplinaridade entre as disciplinas de informática e inglês, visto que os 
alunos (bolsistas e voluntários) que participam deste grupo estão interagindo com profissionais da área da língua 
inglesa e pedagogia a fim de construírem um aplicativo de qualidade e que realmente auxiliem o processo de 
aprendizado do idioma inglês. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta sucintamente os conceitos básicos 
sobre Android e sua arquitetura. A Seção 3 detalha a aplicação Pocket English Teacher. A Seção 4 descreve os 
trabalhos relacionados. A Seção 5 contém as conclusões e possibilidades de trabalhos futuros. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
1.1 A Plataforma Android 
 

O Android é um SO desenvolvido para dispositivos móveis e que nesse momento está fazendo muito 
sucesso em smartphones e em tablets de diversos fabricantes. Suas características mais marcantes são: 
• pertence ao grupo Google; 
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• é gratuito; 
• é a primeira plataforma de código aberto para dispositivos móveis; 
• não está preso a um hardware específico; 
• o seu kernel é Linux. Mas é uma versão personalizada voltada para dispositivos móveis; 
• os aplicativos da camada de aplicação são desenvolvidos em Java; 
• possui diversos frameworks de aplicação 
• tem suporte a multimídia 
• tem suporte a banco de dados através do SQLite 
• possui uma quantidade imensa de aplicativos disponíveis, tanto gratuitos como pagos; 
• sua comunidade de usuários, desenvolvedores e fãs cresce em progressão geométrica. 

A Figura 1 mostra um exemplo de dois celulares rodando o SO Android. 
 

 
Figura 1. Dois celulares utilizando a plataforma Android. 

 
1.2 A arquitetura do Android 

O Google geralmente se refere ao sistema operacional Android como uma pilha de softwares. Cada 
camada da pilha agrupa vários programas que suportam funções específicas do sistema operacional. 

A base da pilha é o kernel. O Google usou a versão 2.6 do Linux para construir o kernel do Android, o 
que inclui os programas de gerenciamento de memória, as configurações de segurança, o software de 
gerenciamento de energia e vários drivers de hardware. Drivers são programas que controlam dispositivos de 
hardware. 

O próximo nível de software inclui as bibliotecas do Android. Pode-se pensar em bibliotecas como um 
conjunto de instruções que dizem ao dispositivo como lidar com diferentes tipos de dados. Por exemplo, a 
biblioteca do framework de mídia suporta a reprodução e a gravação de vários formatos de áudio, vídeo e  
Imagem. Outras bibliotecas incluem aceleração tridimensional (para dispositivos com 
acelerômetros) e uma biblioteca de navegadores Web. 

No mesmo nível da camada de bibliotecas, a camada de tempo de execução do Android inclui um 
conjunto de bibliotecas do núcleo Java - programadores de aplicações Android construíram suas aplicações em 
linguagem de programação Java. Ele também inclui a Máquina Virtual Dalvik (DVM). 

Uma máquina virtual é uma aplicação de software que se comporta como se fosse um dispositivo 
independente com seu próprio sistema operacional. Você pode rodar uma máquina virtual em um computador 
que opera com um sistema operacional completamente diferente do sistema operacional da máquina física. Por 
exemplo: um computador Apple rodando Mac OS X pode ter uma máquina virtual rodando Windows Vista ou 
Ubuntu. O sistema operacional Android usa máquinas virtuais para rodar cada aplicação com seu próprio 
processo. Isso é importante por algumas razões: (i) nenhuma aplicação é dependente de outra; (ii) se uma 
aplicação para, ela não afeta quaisquer outras aplicações rodando no dispositivo; (iii) isso simplifica o 
gerenciamento de memória. 

A próxima camada é o framework de aplicação. Isso inclui os programas que gerenciam as funções 
básicas do telefone, como alocação de recursos, aplicações de telefone, mudança entre processos ou programas 
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e fica de olho na localização física do aparelho. Os desenvolvedores de aplicações têm acesso total ao framework 
de aplicações do Android. Isso possibilita que eles tirem vantagem das capacidades de processamento do 
Android e suportem recursos quando estão construindo uma aplicação Android. Pense no framework de 
aplicações como um conjunto de ferramentas básicas com o qual um desenvolvedor pode construir ferramentas 
muito mais complexas. Estas camadas podem ser visualizadas na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Arquitetura do SO Android. 

 
No topo da pilha estão as aplicações em si. É onde você encontra funções básicas do dispositivo, como 

fazer chamadas telefônicas, acessar o navegador Web ou acessar sua lista de contatos. Você faz isso com a 
interface de usuário. Apenas os programadores do Google, os desenvolvedores de aplicação e os fabricantes de 
hardware acessam outras camadas mais baixas da pilha. 

Conforme mencionado, o Android é executado sobre um kernel Linux. Os aplicativos Android são 
gravados na linguagem de programação Java e são executados em uma máquina virtual (VM). É importante 
observar que a VM não é uma JVM, como você pode esperar, mas é uma Dalvik Virtual Machine, uma tecnologia 
de software livre. Cada aplicativo Android é executado em uma instância da Dalvik VM, que, por sua vez, reside 
em um processo gerenciado pelo kernel Linux. 

 
APLICAÇÃO DE AUXÍLIO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA 
1.1 Detalhamento da Implementação 

Para o desenvolvimento da aplicação estamos utilizando o SDK do Android, e para o apoio ao 
desenvolvimento do software estamos utilizando o framework Eclipse (ECLIPSE, 2002) e o plugin para o Eclipse 
chamado de ADT plugin (ADT, 2009) que dá suporte a implementação de aplicações para o Android. O Eclipse é 
um Ambiente de Desenvolvimento Integrado que pode ser estendido adicionando-se novas funcionalidades 
através de plugins. Com o plugin ADT é possível compilar, depurar e emular aplicações Android a partir do 
Eclipse. Com o SDK Android é possível configurar a versão do Android, o tipo de processador do celular a ser 
emulado, o tamanho da memória, a dimensão da tela, e adicionar outros recursos de hardware como 
acelerômetro, câmera, GPS, etc.. A Figura 3 mostra a IDE do Eclipse rodando o plugin ADT. 
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Figura 3. Ambiente de Desenvolvimento do Android no Eclipse. 

 
Em uma aplicação para Android, a interface gráfica com o usuário é em uma visão (View). Geralmente as 

visões são definidas através de arquivos em XML, apesar de haver a possibilidade da criação de visões 
dinamicamente, a utilização do arquivo XML possibilita uma melhor separação do código e uma definição prévia 
daquilo que o usuário vai enxergar. Para cada visão deve existir uma classe do tipo Activity que irá responder aos 
eventos provocados na visão (interface gráfica com o usuário). A ligação entre a visão e o componente Activity é 
feita através de código no próprio Activity. 

Se um componente de aplicação (Activity, Service, BroadcastReceiver) precisa expor ou acessar dados de 
outra aplicação é utilizado um ContentProvider. ContentProvider implementa um conjunto de métodos padrões 
que permitem acessar dados armazenados. ContentProvider pode usar qualquer tipo de armazenamento de 
dados suportado pelo Android: arquivos, banco de dados SQLite, hash map baseado em memória. 
1.2Utilização do software 

O software que está sendo criado deve utilizar inicialmente três níveis de dificuldade: Inicial, 
Intermediário e Avançado. Cada nível será composto por diversos assuntos distribuídos de forma a proporcionar 
a prática da leitura, a correta escrita e fala do idioma inglês.  

Cada nível dispõe de um planejamento de assuntos acessível ao usuário com fundamentos teóricos e 
práticos. Tratando-se da parte teórica, são disponibilizados os assuntos, regras e exercícios práticos de utilização 
das regras como forma de fixação dos assuntos. A habilidade oral será realizada através da pronúncia de palavras 
e frases com o uso de recursos multimídia disponibilizados pelo Android, como vídeos e sons, que 
contextualizem o usuário em situações relacionadas ao assunto. 

 Ao entrar no software (Figura 4 (a)), o usuário irá para a tela que permite escolher uma das opções para 
a aplicação (Figura 4 (b)). O usuário pode: carregar os dados de usuários já existentes; pode escolher administrar 
usuários e assim, cadastrar ou alterar informações do usuário; ou pode configurar a aplicação. 

Caso o usuário escolha a opção Administrar Usuários, ele irá para uma tela onde poderá: ter acesso ao 
histórico dos usuários existentes; ou poderá alterar dados de cada usuário já existente; excluí-lo ou cadastrar um 
novo usuário (Figura 4 (c)).  

Se optar para Carregar Dados do Usuário (Figura 4 (d)) visualizará uma tela onde terá acesso a todos os 
usuários cadastrados no aplicativo. A escolha de um dos usuários fará com que a aplicação vá para a tela Área do 
Usuário (Figura 4 (e)) e que sejam carregados todos os dados do usuário escolhido: nome, nível, vocabulário 
adquirido, anotações de aprendizado, pontuação geral.  
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Se o usuário quiser avançar ou retroceder a lição, ele pode fazê-lo escolhendo a opção 

Avançar/Retroceder Lição. Caso o usuário escolha Iniciar/Continuar, ele irá para tela Introdução à Lição onde 
será descrito resumidamente o que será abordado nessa lição (Figura 5 (a)). Na Figura 5 (a) é exibido alguns 
botões de controle que permitem que o usuário volte pra tela Área do Usuário (botão Subir) ou avançar para tela 
Gramática (Próximo). Na tela Gramática (Figura 5 (b)), o usuário desfrutará de todo conteúdo gramatical da lição. 
Caso tenha dúvida ou deseje interagir com áreas já vista ou iniciais serão oferecidas duas opções de navegação, 
Voltar e Subir. Caso contrário, o usuário pode avançar para a próxima tela. 

Depois que o usuário estuda a lição, ele pode realizar uma bateria de exercícios com o objetivo de 
avaliar o aprendizado e ajudar na fixação de conhecimento. Após cada bateria de exercícios o usuário visualizará 
o gabarito, com as respostas (Figura 5 (c)), o que errou em cada exercício, e a pontuação obtida. A pontuação 
total obtida pelo usuário pode ser acessada a partir da Área do Usuário. 

Durante a lição, algumas das palavras mais importantes da lição são armazenadas no vocabulário do 
usuário. Desta forma, a partir da Área do Usuário, o usuário poderá rever o vocabulário que deveria ser 
absorvido com as lições. O usuário também pode retirar palavras do vocabulário depois que o usuário tiver 
segurança que aprendeu um determinado vocabulário. A partir da Área do Usuário, o usuário também pode 
adicionar anotações sobre as lições que ele realiza. 

 

 
(a)                                             (b)                                               (c) 
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                                       (d)                                                 (e)                                               (f)     

Figura 4. 
 

    
1.                                         (b)                                        (c) 

Figura 5. 
 

TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Atualmente existem alguns aplicativos com o objetivo de auxiliar o ensino e aprendizado da Língua 
Inglesa para dispositivos móveis. O Kantoo English (KANTOO, 2008) é um deles, o aplicativo apresenta um 
sistema de ensino via celular, que inclui milhares de palavras, frases, imagens e sons, além de comunidade de 
relacionamento e jogos. 

O usuário pode efetuar um teste antes de iniciar o curso para saber em qual nível deve ingressar e ao 
final da aprovação de todas as provas os clientes poderão solicitar o certificado do idioma, porém, o serviço tem 
uma tarifa de R$3,99 pela assinatura semanal, foi criado para uma plataforma especifica o que está em desuso. 
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O Desafiá al inglês (DESAFIA AL INGLES, 2009.) é outro aplicativo que possui um aplicação de ensino para 

celular onde contém exercícios criados por profissionais da área, uma interface simples e intuitiva 3 níveis de 
dificuldade para ajustar os exercícios a todos os níveis, 12 exercícios distintos que se dividem em 3 categorias: 
colégio, vida real e divisão, com tudo o aplicativo custa $1,50 ou 3.00 Euros. 

No mundo globalizado em que vivemos falar inglês é quase que uma obrigação e o Aprenda inglês com 
o busuu.com (BUSUU, 2008) vem proporcionar isso de um jeito prático e dinâmico, para desfrutar de seus 
recursos é necessário instalar o app no iPhone, o que deixar bem claro que o aplicativo só funciona nesse tipo de 
aparelho, e o mesmo apresenta uma versão gratuita, onde está disponíveis mais de 20 unidades de aprendizado 
para você escolher qual o tema se encaixa melhor no que você deseja saber em inglês, material audiovisual com 
fotos, vocabulário, diálogo e testes interativos, ou seja, para quem realmente deseja o aplicativo é necessário 
comprá-lo. 

Enquanto isso o nosso aplicativo apresenta um sistema de ensino gratuito, contém um software que 
utiliza inicialmente três níveis de dificuldade: inicial, intermediário e avançado, onde cada nível dispõe de um 
planejamento de assuntos acessível ao usuário com fundamentos teóricos como regras e alguns meios de 
utilização, e práticos onde o usuário terá a oportunidade de desenvolver à escrita através de exercícios, e a 
pronuncia de palavras e frase, como também o aplicativo terá funcionalidades multimídia com vídeos e sons que 
contextualizem o usuário em situações relacionadas ao assunto. 

 
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Este artigo apresentou uma aplicação para o apoio ao aprendizado da língua inglesa. Permitir que o 
aluno bolsista desenvolva uma aplicação que tenha vários níveis de dificuldade: Fácil, Médio e Avançado, e que 
faça uso de recursos multimídia como som e vídeo para auxiliar o ensino do idioma inglês. 

A criação de um sistema de informação para a plataforma Android se configura como item motivador 
para que os alunos envolvidos despertem novas habilidades e o interesse para a área tecnológica ao mesmo 
tempo em que criam o interesse pelo meio acadêmico através da pesquisa interdisciplinar, contribuindo para 
formação dos alunos na área de programação. 

O presente artigo está inserido no projeto de pesquisa desenvolvido em um Instituto Federal (devido às 
regras de submissão do evento, o nome do Instituto Federal foi omitido e só será recolocado na versão final do 
artigo). O projeto foi iniciado em abril do ano de 2011 e conta atualmente com um bolsista de iniciação científica 
de nível médio e dois voluntários. 

Até a escrita deste artigo estávamos trabalhando com emulador que vem com o SDK do Android, o que 
não é o ideal. No entanto o projeto visa conseguir recursos para aquisição de celulares com a plataforma Android 
para realizar testes. Ainda precisamos terminar a implementação do software e adicionar recursos multimídia. O 
nosso projeto está disponibilizando mais informações sobre o andamento do mesmo no site: (devido às regras 
de submissão do evento, o site onde o projeto é hospedado também foi omitido e só será recolocado na versão 
final do artigo). 
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RESUMO  

Ao percorrer o “gauchisme”  de diversas 
maneiras, o poeta Carlos Drummond de Andrade reflete 
o indivíduo no sentimento de “estar no mundo”, 
mostrando suas inquietações sociais, filosóficas e 
amorosas em quatro fases da sua poesia. Desta forma, o 
devido trabalho literário está pautado na relação entre a 
obra de José Saramago “Ensaio sobre a cegueira” e as 
poesias de Drummond, em que o ser gauche e a flor no 
asfalto se personificam na “mulher do médico” para 
mostrarmos temas que obtemos com leituras e 
pesquisas acerca dos livros como:  ética, solidariedade, 
temas conflituosos como as guerras e, principalmente, 
“a importância de ter olhos quando os outros os 

perderam”. O trabalho em questão tem como finalidade 
o estudo da narrativa e da poesia, em que podemos 
identificar o papel de cada ser humano no mundo, 
mostrando a verdadeira “massa que somos feitos, 
metade de indiferença e metade de ruindade”. O texto  
tem como base um estudo teórico, onde é observada a 
relação que existe entre a nossa cegueira e a cegueira 
branca e entre o ser gauche e o homem. Com a 
determinada intertextualidade entre os textos de 
Saramago e Drummond, propomos o entendimento da 
importância da literatura e a importância do 
conhecimento que podemos obter na interpretação de 
um simples texto.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: José Saramago, Carlos Drummond, cegueira e  gauche. 

 

A GAUCHE AMID THE BLINDNESS: THE DIALECTIC BETWEEN THE SELF AND THE WORLD BY 
SARAMAGO AND DRUMMOND 

ABSTRACT  
Going through the "Gauchism" in many ways, 

the poet Carlos Drummond de Andrade reflects the 
individual's feeling of "being in the world," showing 
their social, philosophical and romantic concerns in the 
four phases of his poetry. Thus, the literary work is 
founded on the relationship between "Ensaio sobre a 
Cegueira" by José Saramago and the poems of 
Drummond, in which being gauche and the flower on 
the asphalt are personified in the "doctor's wife" to 
show themes that we get from reading and research 
about the books such as: ethics, solidarity, conflicting 
issues, wars, and especially "the importance of having 

eyes when others lost them". The work in question is 
aimed at the study of narrative and poetry in which we 
can identify the role of every human being in the world, 
showing the true "mass we are made of, half malice and 
half indifference". The text is based on a theoretical 
study, where it is observed that the relationship 
between our blindness and blindness to be white and 
between the gauche and the man. With the given text 
intertextuality between Saramago and Drummond, we 
propose an understanding about the importance of 
literature and the importance of the knowledge that we 
can obtain with a simple interpretation of the text. 

 

 KEY-WORDS: José Saramago, Carlos Drummond, blindness and gauche. 
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UM GAUCHE EM MEIO À CEGUEIRA: A DIALÉTICA ENTRE O EU E O MUNDO POR SARAMAGO 

E DRUMMOND 

 
INTRODUÇÃO 

Homem e universo, o ser e o mundo, são temas peculiares nas obras Drummondiana e 
de José Saramago, pois iremos percorrer o “ homem gauche” em duas fases para mostrarmos 
o ser humano e seu contexto social no “eu menor que o mundo e o eu maior que o mundo”, 
ou seja, estudaremos o homem em sua profunda cegueira e incorporemos a personagem  da 
obra “Ensaio sobre a cegueira”, a “Mulher do médico”, no “Carlos”, destinado a ser esquerdo 
na vida, para compreendermos a massa de que somos feitos. 

Então, através da leitura da poesia e da obra citada, o trabalho literário mostrará 
temas presentes no universo em que vivemos, como: o significado de uma cegueira branca 
que afeta muitas pessoas destruindo todas as civilizações, temas onde são mostradas as 
características da humanidade e do mundo em que vivemos, percebendo que somos 
verdadeiramente cegos, e com isso é possível criar uma relação existente entre o romance e a 
poesia de Carlos Drummond e entre os temas conflituosos, onde cada “camarata” encontrada 
no “Ensaio sobre a cegueira” representa a divisão que existe no universo, uma “camarata” 
assume o poder, outra apenas obedece. 

Logo, perceberemos uma visão crítica na literatura, o ser é apresentado como aquele 
que é lançado no espaço buscando seus próprios interesses, desenfreando os mais diversos 
desejos e condicionando os conflitos sociais. À vista disso, ressaltaremos a cegueira como a 
principal doença da humanidade e como ela é apresentada no homem, ou seja, veremos que: 
(...) a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tinha acabado a esperança. 
(SARAMAGO, 1995, p 204). 

METODOLOGIA 
O trabalho foi realizado através de leituras e pesquisas bibliográficas (livros e páginas 

da internet) sobre a essência da crítica social, relacionando a poesia Drummondiana e o 
romance “Ensaio sobre a cegueira”, abordando, por meio deste eixo de pesquisa, a conjuntura 
dos conflitos mundiais, ao longo da história. Ou seja, para entendermos as obras dos autores 
em questão, remeteremos a pesquisa das suas vidas e estudaremos o contexto das suas 
produções textuais. 

JOSÉ SARAMAGO E SUA OBRA ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 
Baseando-se na crítica social, em reflexões sobre o universo, como a dominação e 

manipulação política e a participação do povo na construção histórica, José Saramago 
dedicou-se inteiramente a literatura, escrevendo suas obras fundamentadas no cotidiano. 

Assim, passaremos a compreender a sua literatura através do romance “Ensaio sobre a 
cegueira” que se inicia com um cenário, em que um homem encontra-se diante de um 
semáforo e de repente é tomado por uma cegueira estranha; a partir daí, surge uma 
intrigante praga na população: todos são tomados por uma cegueira branca, formando um 
verdadeiro caos. 

Inicialmente, os cegos são isolados em um manicômio e divididos em “camaratas” que, 
posteriormente, irão brigar entre si, pois uma das camaratas revela-se mais poderosa que a 
outra, formando então as camadas sociais. Nesse retrato de cegueira, as pessoas 
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desprendem-se das regras sociais e mostram a face oculta do seu eu praticando estupros, 
traições e assassinatos. 

Em vista disso, analisaremos o contexto de uma cegueira que afetou toda a população 
mundial, uma deficiência visual diferente de todas as outras por ser branca e lembraremos os 
conflitos sociais relacionando-os com as camaratas da narrativa.  

Voltemos agora ao passado e relembremos o motivo da Segunda Guerra Mundial, que 
acarretou muita violência incluída no massacre aos judeus, promovida pelo ditador Adolf 
Hitler. O objetivo principal dessa polêmica guerra era o resgate do poder da Alemanha 
perdido na Primeira Guerra Mundial. 

Convém destacar, para ilustrar ainda mais este tópico, as guerras externas e internas 
que aconteceram na Grécia, antes de Cristo, e também as guerras do Peloponeso, em que 
Atenas e Esparta lutaram pelo domínio da Grécia, pois cada cidade procurava ser mais 
poderosa. Destacamos também a Roma antiga, em que a sociedade patrícia procurava ter 
mais domínio na sociedade romana e, com isso, acarretou grande desordem entre as 
diferentes classes sociais. Os plebeus e os patrícios brigavam pelo poder, pelo domínio, tudo 
isso como consequência da ganância pelo dinheiro.  

Ao entender o motivo de tantas revoluções encontradas na história é que iremos ter a 
compreensão que, desde o início de todas as civilizações, as pessoas visam o poder, a riqueza 
e isso vêm se proliferando até os dias de hoje. 

Portanto, Saramago mostra, em seu livro, o significado do verdadeiro perigo causado 
pela ausência da visão e demonstra que, mesmo em meio a um espaço desordenado, a 
esperança pode ressurgir. E essa esperança está simbolizada na Mulher do Médico, a única 
que não foi tomada pela cegueira e que luta pela sua sobrevivência e a dos seus 
companheiros. Com isso, podemos ver que observamos o mal e não fazemos nada, os nossos 
atos se resumem a “nada”; o mal está se proliferando e não percebemos o que realmente 
somos.  Entretanto, ainda há quem perceba isso. 

“(...) Estas realidades sujas da vida também têm de ser consideradas em 
qualquer relato, com a tripa em sossego qualquer um tem ideias, discutir, por 
exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos, ou se 
o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão, 
mas quando a aflição aperta, quando o corpo nos demanda de dor e 
angústia, então é que se vê o animalzinho que somos.” (SARAMAGO, 1995, p 
242 e 243). 

A partir dai, surgem as questões: como podemos ser capazes de acreditar que o 
mundo é compreensível? O que explica a miséria, a violência que é tudo fruto do egoísmo 
humano e da incompreensão do universo?  

Desta forma, somos obrigados a concordar que a literatura tenta nos proporcionar o 
ponto de vista relacionado com a compreensão da metáfora da “treva branca”. E Einstein tem 
todo o resumo do que são irracionalidade e incompreensão humana quando ele diz: “O mais 
incompreensível do mundo é que ele seja compreensível”. (ALBERT EINSTEIN, 2010). 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE EM O EU MAIOR QUE O MUNDO E O EU MENOR QUE O 
MUNDO 
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Carlos Drummond de Andrade poeta crítico que reflete poeticamente as inquietudes 
de uma época, organizando suas poesias em fases, permitindo-nos o entendimento da sua 
evolução textual, de sua visão do mundo e do seu engajamento no mesmo. 

Na primeira fase de sua poesia (eu maior que o mundo), o personagem está postado 
num canto, escuro, imóvel e torto, contemplando a cena à distância e assumindo uma posição 
predominantemente irônica e egocêntrica (SANT’ANNA, 2008, p 17). O “eu” é caracterizado 
pelo gauchismo (aquele que está do lado esquerdo), em que Drummond se esconde “atrás do 
bigode” e mostra sua desesperança diante do mundo, se sentindo às avessas por estabelecer 
uma comunicação equidistante e não de envolvimento com a realidade. Vejamos: 

POEMA DE SETE FACES 

Quando nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 

As casas espiam os homens 

Que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

O bonde passa cheio de pernas: 

pernas brancas pretas amarelas. 

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 

Porém meus olhos 

não perguntam nada. 

O homem atrás do bigode 

é sério, simples e forte. 

Quase não conversa. 

Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos do bigode. 

Meus Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima não uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo, 

Mais vasto é meu coração. 

Eu não devia te dizer 

mas essa lua 
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mas esses conhaque 

botam a gente comovido com o Diabo. (DRUMMOND, 2007). 

O texto visto aborda pela primeira vez o termo “gauche”, mostrando todo o 
pessimismo, o isolamento e o individualismo de um ser desesperado que conversa com o 
mundo em um espaço à margem e tem o seu destino manipulado por um anjo torto, no qual 
o eu lírico aceita passivamente. Logo, o anjo torto simboliza, metaforicamente, a sociedade 
em que vivemos - coberta por padrões e máscaras - que reflete quem somos.  

Refletindo uma época de turbulência - nos anos de 1943-1945 -, no Brasil, chegavam às 
notícias dos massacres e dos campos de concentração nazistas. No governo ditatorial os 
partidos foram interditados, as manifestações públicas proibidas, a imprensa sob a censura, 
toda atividade política foi temporariamente banida do país.  

Tudo isso, além da participação do Brasil na luta antifascista, que incitou os círculos 
acadêmicos e intelectuais. É nessa época que Carlos Drummond de Andrade mostra-se um 
poeta de intensa sensibilidade que capta o sentimento, as dores e a agonia de seu tempo, 
iniciando, então, uma nova fase da sua poesia. 

A segunda fase de Drummond mostra o personagem deslocado do canto-província e, à 
medida que a enorme realidade pesa sobre seus ombros, vai se sentindo diminuto e 
quebrantado (SANT’ANNA, 2008, p 17). Ou seja, o “eu” se insere no mundo e, assim, se 
preocupa com os problemas sociais com o sentimento de “estar no mundo”. Dessa forma, um 
novo sentimento aflora, muitas vezes com a mistificação de esperança e descrença, como 
veremos a seguir em “A flor e a náusea”: 

A FLOR E A NÁUSEA 

Preso à minha classe e a algumas roupas, 

Vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre. 

Fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

Uma flor nasceu na rua! 

Vomitar esse tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 
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Resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres, mas levam jornais 

E soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

Crimes da terra, como perdoá-los ? 

Tomei parte em muitos, outros escondi. 

Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 

Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 
(DRUMMOND, 2008). 

Como exemplo do “eu menor que o mundo” e do ser em comunhão com o mundo, o 
poema acima aborda uma época marcada por injustiças, em que o desespero, maus poemas, 
alucinações e espera é a matéria presente. Pois, a sociedade estava doente e o “eu” 
quebrantado pelo ódio, nojo e tédio. Entretanto, uma flor nasce em meio a tal desordem, 
capaz de furar o asfalto, a angústia e transformar o coração do homem. 
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UM GAUCHE EM MEIO À CEGUEIRA 
Com o mesmo olhar crítico, a mesma visão de tempo e espaço, José Saramago e Carlos 

Drummond de Andrade mostram a superficialidade em que vivemos, na qual um se expressa 
na poesia e o outro na narrativa, utilizando metáforas para descrever o homem e o mundo. 

Desse modo, partiremos do conceito da reflexão do ver como uma possibilidade de 
observação atenciosa, daquilo que nos aparece à vista (DUARTE, 2011, p 1), tendo em 
consideração a cegueira tratada por Saramago, o ser gauche e a flor no asfalto de Drummond. 

Em “Ensaio sobre a cegueira”, no momento em que a “praga” branca se alastra pela 
cidade, as autoridades fictícias tomam a atitude de confinar os cegos, num manicômio. Esse 
manicômio pode ser visto como um espaço de poder, pois ele é usado como regulador do 
comportamento dos cegos (DUARTE, 2011, p 1). 

Ao saírem do confinamento, os cegos expostos começam a vagar de “branco pela rua 
cinzenta”, tendo como líder um “ser gauche” que, inicialmente, fica à esquerda, observando a 
deficiência visual. 

Tal líder, a “mulher do médico”, possui uma ligação de cima com o mundo, pois, 
diferentemente dos outros, ela é livre do mal branco. Assim, a personagem toma o lugar do 
“eu maior que o mundo” e tem seu destino traçado por um anjo torto, condenada apenas a 
ver, tornando-se escrava da visão. 

Entretanto, a escrava do “ver” possui um valor crucial na narrativa, tendo sua 
trajetória voltada para a solidariedade, sensibilidade e compaixão; sendo, ao mesmo 
momento, um “eu” às avessas - por ser divergente dos outros quanto à visão - e um “eu” 
sensível às dores de seu tempo, se encaixando na fase social de Drummond - por ter uma 
realidade pesando sobre seus ombros. 

À vista disso, encontramos uma relação entre o contista e o poeta, pois ambos situam 
a cidade, o tempo e o homem ao mundo em que vivemos. Vejamos o poema abaixo: 

“Preso à minha classe e a algumas roupas, 

Vou de branco pela rua cinzenta. 

(...)Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

(...)Em vão me tento explicar, os muros são surdos.” (DRUMMOND, 1945). 

Observa-se no poema, um homem em estado de depressão, frente aos problemas da 
época que tornam a cidade asfixiante, assim como a cidade do “Ensaio sobre a cegueira” que 
tem seus valores caídos por terra, num espaço que vive a ética da desrazão. 

Por meio do signo do relógio da torre, é retratada mais uma vez a cidade que pode ser 
uma representação de qualquer cidade onde imperam as contradições imanentes ao 
capitalismo avançado. O relógio significa o “tempo de fezes, alucinações e espera”, em que o 
poeta se coloca em plena comunhão com o mundo e tem sua visão voltada para os muros 
surdos. 

Nesse sentido, a cegueira apresentada por Saramago pode ser relacionada com os 
muros surdos de Drummond de Andrade, pois podemos dizer que os dois significam os 
homens alienados que, na medida em que o avanço irrefreado do capitalismo concretiza-se, 
faz com que os humanos percam a consciência de si, se deformem e se massifiquem, sendo 
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incapazes de repararem o mundo à sua volta, tornando-se escravos da dominação através do 
poder. 

“Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor”. (DRUMMOND, 1945). 

O eu lírico encontra-se em desespero por estar no mundo onde os homens se mostram 
inertes. Porém, o nascimento de uma flor indica uma nova era, um novo mundo, dispostos a 
romper com a lógica. A flor nasce em meio ao trânsito e rompe o asfalto, simbolizando a 
esperança caracterizada pela “mulher do médico” que, em meio ao caos, se vê coberta de 
visão e solidariedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Para cada página estudada, pode ser criada uma devida reflexão sobre o que está à 

nossa volta, sendo formulado, então, um breve estudo, começando pelas características da 
humanidade e do mundo.  Estabelecendo, portanto, uma visão social baseada na “mulher do 
médico” e na “flor do asfalto”, elementos que mostram o que é esperança em um mundo em 
que só construíram a maldade. Além disso, esses elementos nos dão a compreensão da nossa 
função como defensores da ética em um pequeno trecho abaixo: 

 “Hoje é hoje, amanhã será amanhã, é hoje que tenho a responsabilidade, 
não amanhã, se estiver cega, responsabilidade de quê, a responsabilidade de 
ter os olhos quando os outros os perderam.” (Saramago, 1995, p 241). 

Portanto, somos seres extremamente capazes de nos responsabilizarmos e termos 
olhos; mas, o nosso instinto impede isso, porque não olhamos a capacidade da nossa espécie 
de transformar e fazer transformar, tanto para o mal quanto para o bem e hoje só 
consideramos as contradições da vida, a nossa mentalidade está cega.  

Assim, a literatura estudada tem como característica proporcionar o entendimento de 
se viver como pessoas, abordando que, assim como os personagens que não conseguiam 
entender o motivo da cegueira branca, somos nós semelhantes a eles, pois achamos que 
vemos. Entretanto, vale considerar que a cegueira abordada no livro não é física, mas sim 
mental. Em vista disso, devemos concordar com o personagem “médico” quando ele diz: 

“Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, queres que te diga o 
que penso, diz, penso que não cegamos, penso que estamos cego, cegos que 
vêem, cegos que vendo, não vêem.” (Saramago, 1995, p 310). 
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RESUMO  
 

O presente artigo tem como proposta 
apresentar, em termos de ações, teoria e metodologia, o 
projeto de extensão “É lendo e contando histórias que 
se formam leitores”, executado, desde maio de 2010, 
pelo IFRN Campus João Câmara. Este projeto tem como 

objetivo auxiliar na formação/amadurecimento de 
jovens leitores. 
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ABSTRACT
 

 This article aims at presenting, in terms of 
actions, theory and methodology, the extension project 
entitled “It is by reading and telling stories that readers 
are formed”, carried out by IFRN CampusJoãoCâmara 
since May, 2010. This project has as objective to help in 
the formation/development of young readers. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os discursos em favor da leitura transpuseram as barreiras das instâncias autorizadas – 
estando entre as principais a escola e o Estado - sendo proclamados pelo senso comum, 
em todos os segmentos sociais. E esses discursos, que podem ser sintetizados em um 
apenas, o do “ler é preciso”, são alimentados por dois outros antigos discursos que 
fundamentam toda uma tradição de incentivo à leitura, de luta pela sua democratização. 
São eles: o discurso da falta e o elogio à leitura literária. 

Em um dos encontros do COLE, Zilberman (1995, p.123) recorda a famosa frase 
pronunciada por Lobato diante da biblioteca do congresso de Washington: “Um país se faz 
com homens e livros”. Em seguida, pautada no fato de que na história do Brasil os livros 
sempre foram ausentes questiona: “Se continuamos carecendo de livros (e dos aparelhos 
culturais vinculados à sua produção e difusão), então não somos um país?” (ZILBERMAN, 
1995, p.124). Esse questionamento foi formulado no final dos anos 80, mas o seu 
fundamento, o da carência cultural brasileira, tem uma história bem mais remota, que se 
estende aos dias atuais por intermédio de vozes cada vez mais lastimosas e 
reivindicadoras de uma mudança urgente desse quadro. Basta lembrarmos das inúmeras 
campanhas de promoção do livro e da leitura que, promovidas tanto pelo Estado quanto 
pela iniciativa privada, se proliferam. 

Além disso, ecoa, em todos os setores da sociedade, o discurso que enfatiza a 
importância do livro e da leitura.  Esse discurso parece já estar arraigado de tal forma à 
vida da população, que ele vai muito além do interesse, da preocupação de pesquisadores 
da área. A começar por estes, vemos em andamento e sedimentadas inúmeras pesquisas 
que têm como objeto questões relativas ao livro e à leitura e são encabeçadas por 
estudiosos mundialmente conhecidos, como Roger Chartier, que divulga a necessidade de 
se estudar a História da Leitura sob três aspectos: texto, livro e leitor, em geral separados 
pela tradição acadêmica, até pesquisadores nacionais de grande relevância, como Márcia 
Abreu, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, entre tantos outros. 

Nos últimos tempos, mais precisamente nas ultimas décadas, diversos anais de 
Congressos científicos vinculados à área da leitura, a exemplo do COLE, ABRALIN e GEL, 
divulgam uma produção científica considerável nessa área, sendo várias as abordagens 
que a temática da leitura suscita: psicológica, psicolingüística, social, histórica, 
construtivista, discursiva, agregando trabalhos que ora se destinam a estudar os processos 
envolvidos no ato da leitura, ora procuram investigar os hábitos e as práticas de leitura da 
população, bem como a relação entre leitura e escola, entre tantos outros; trabalhos que 
tratam sobre o texto, sobre a relação entre leitor/texto, ou, como sugere Chartier, sobre a 
trilogia leitor/texto/autor. 

A leitura é objeto de preocupação não apenas dos pesquisadores, mas de outros 
âmbitos da sociedade. Paralelamente às pesquisas realizadas, são idealizados e efetuados 
um grande número de programas de promoção da leitura, tanto no âmbito do governo 
quanto da iniciativa privada.  
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Em relação às investidas do governo na área da leitura, suas ações ganham impulso 
com a criação do Proler (Programa de Incentiva à leitura), em 1992, que abarca uma 
grande variedade de práticas brasileiras de promoção da leitura. Em relação às iniciativas 
privadas, podemos citar o programa “Ciranda de livros” como um marco na 
democratização do acesso à leitura. Esse projeto, desenvolvido pela FNLIJ (Fundação 
Nacional do livro Infantil e Juvenil), em parceria com a empresa Hoeschst, foi pioneiro na 
área da literatura infantil e atingiu todo o território nacional, atendendo 35.000 escolas 
que não tinham contato quaisquer com bibliotecas, principalmente as mais carentes. 

 O “Ciranda de Livros”, que em 1984 recebeu da UNESCO o prêmio Internacional de 
Alfabetização, foi apenas o primeiro de uma série de projetos de incentivo à leitura e à 
formação de leitores desenvolvidos pela FNLIJ, o que mostra a importância dessa 
instituição na cena cultural brasileira. A partir da experiência resultante desse primeiro 
projeto, a FNLIJ organizou, nas décadas de 80 e 90, iniciativas que a fizeram construir uma 
tradição de organizar projetos que depois pudessem ser assumidos por outros setores 
comprometidos com o desenvolvimento social, seja na esfera pública ou na privada 
(YUNES, 1995). 

Somando-se às ações realizadas por programas de promoção da leitura e aos estudos 
desenvolvidos em torno dela, temos comprovada, através de pesquisas, uma consciência, 
por parte da população, de sua importância, mesmo que os índices de leitura no Brasil 
ainda não sejam significativos. O INAF 2007 (Índice Nacional de Alfabetismo Funcional), 
pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, Ação social do IBOPE, e pela ONG 
Ação Educativa, mostrou que 89% da população dos entrevistados veem na leitura um 
meio eficaz de transmissão de ideias. Sendo assim, constatamos que a solução não está, 
necessariamente, em campanhas que conscientizem o brasileiro do valor da leitura, 
porque essa consciência já existe, mas de fornecer instrumentos para a sua formação, 
para o seu amadurecimento enquanto leitor. 

 E é como parte desse arsenal de pesquisas e ações em torno da leitura e da formação 
de leitores que o nosso projeto se justifica e alcança a devida importância. Traçadas as 
suas primeiras linhas já no documento de atuação profissional elaborado no período de 
nossa entrada no IFRN – Campus João Câmara, o referido projeto pretende promover a 
leitura e a formação/amadurecimento de leitores na cidade de João Câmara, centrando, 
de início, um trabalho de contação de histórias no espaço da ‘Biblioteca Pública Municipal 
Professor Evaristo de Souza’, a partir do acervo existente nela, bem como no próprio 
instituto.  

Frequentemente caminhando pela praça onde a referia biblioteca tem suas instalações 
– centro de João Câmara -, nos incomodava a quase total ausência de leitores naquele 
espaço. Uma conversa com a professora de Língua Portuguesa do IFRN – Campus João 
Câmara Robeilza Oliveira, atual Coordenadora de Extensão da instituição, alarmou em nós 
a ideia de desenvolver, ali, um projeto de promoção do livro e da leitura. Afinal, como nos 
falou a professora Lauridete, responsável pelas atividades da biblioteca no período da 
manhã, “Um livro fechado, sem um leitor que cuide dele, dá uma tristeza tamanha. 
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Compactuando com esses discursos, desejamos oferecer nossa parcela de contribuição 

para que os livros circulem e as leituras se efetuam entre o público infantil da cidade de 
João Câmara. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

São diversas as perspectivas teóricas que norteiam os trabalhos na área da leitura. 
Quanto a nós, nos apoiaremos em uma perspectiva que conceba a leitura como um 
fenômeno histórico e socialmente construído, tendo como fontes teóricas os trabalhos de 
Chartier, Certau, Foucault, entre outros, bem como recorreremos a estudos que 
investigam a questão da leitura no cenário brasileiro, a exemplo dos estudos de Marisa 
Lajolo, Regina Zilberman e Márcia Abreu. 

De forma ilustrativa, discorreremos, sucintamente, sobre algumas ideias a respeito 
do texto, da leitura, do livro e do leitor que direcionarão a nossa prática e que se afastam 
das concepções reducionistas que vemos impressas no trabalho com a leitura nas escolas. 

Contrariando a concepção, tão difundida, de que o texto existe em si mesmo, 
acreditamos, em acordo com Chartier (1990), que seus sentidos só são elaborados a partir 
de um suporte que o dê a ler e de um leitor que lhe imprima sentidos a partir da 
efetuação de uma leitura. O suporte vai constituir o livro em sua materialidade e “não 
existe a compreensão de um texto, qualquer que seja, que não dependa das formas 
através das quais ele atinge o leitor” (CHARTIER, 1990, p.17). Daí a importância de nos 
atentarmos para os dispositivos técnicos, visuais e físicos que, se não determinam, ao 
menos contribuem para a formulação de sentidos e para modelar as expectativas do 
leitor. Um exemplo clássico disso é essa espécie de texto não-verbal que são as ilustrações 
dos livros infantis. Elas têm um papel fundamental nas significações que seus leitores 
formulam, afirmando, complementando e, em certos casos, contrariando a leitura do 
texto verbal. 

Já o leitor, que Michel de Certau (1994, p.266) apresenta como um “produtor de 
jardins que miniaturizam e congregam o mundo” é peça fundamental ao texto, que 
“torna-se texto somente na relação à exterioridade do leitor, por um jogo de implicações e 
de astúcias entre duas espécies de expectativas combinadas: a que organiza um espaço 
legível (uma literariedade) e a que organiza uma démarche necessária para a efetuação de 
uma obra (uma leitura)” (CERTAU, 1994, p.266).  

Esse jogo de implicações e de astúcias, que caracteriza a relação do leitor com o 
texto, contraria o postulado, tão negado por Michel de Certau, de que a leitura é uma 
operação passiva, de que toda a criatividade fica restrita aos produtores do texto, 
restando aos leitores-consumidroes a tarefa de “captar” o sentido impresso no texto. 
Aquele famoso “sentido literal que “não tem evidentemente como base a produtividade 
do leitor, mas a instituição social que sobre-determina a sua relação com o texto”. 
(CERTAU, 1994, p.266) 
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Em substituição a esse sentido estático, Chartier (1990, p.9) reconhece os sentidos 

plurais e móveis das obras: 

Os sentidos atribuídos às suas formas e aos seus motivos dependem das 
competências ou das expectativas dos diferentes públicos que delas se 
apropriam. Certamente, os criadores, os poderes ou os experts sempre 
querem fixar um sentido e enunciar a interpretação correta que deve impor 
limites à leitura (ou ao olhar). Todavia, a recepção também inventa, desloca e 
distorce. 

 

Em síntese, são, em especial, as teorias sobre a leitura que dão conta de um 
elemento essencial ao seu processo, o leitor, que fundamentarão a prática do nosso 
projeto. Entretanto, é necessário esclarecer que, apesar de nosso foco ser a figura do 
leitor, a sua formação, não podemos deixar de lado o que a teoria referente à História da 
leitura diz sobre outros elementos tão importantes, tais como, recordando Roger Chartier 
(1990), o texto e o livro. 

 

2. METODOLOGIA 

Em princípio, nosso projeto terá como público-alvo os alunos do primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental da ‘Escola Municipal Professor Cícero Varela’, com a qual o IFRN – 
Campus João Câmara empreende um trabalho de parceria e onde desenvolvemos um projeto 
de pesquisa que tem como objetivo investigar os hábitos de leitura de seus alunos1. 

A ideia é a de, uma vez por semana, realizarmos atividades de leitura e contação de 
histórias com esses alunos, utilizando, como já explicamos, o acervo da ‘Biblioteca Pública 
Municipal Professor Evaristo de Souza’, bem como o próprio espaço do IFRN, em especial o 
auditório e a biblioteca escolar. 

Pretendemos nos munir dos mais diversos recursos para transformar as atividades de 
leitura em momentos de deleite e encantamento por essa “matéria viva” chamada livro. Além 
da multiplicidade de espaços, também temos a pretensão de trabalhar com uma variedade de 
gêneros textuais: poemas, contos, cordéis, crônicas, entre muitos outros, bem como, vez em 
quando, permitir o acesso dos alunos envolvidos no projeto a outros bens culturais, a 
exemplo de peças de teatro e filmes. É importante deixarmos claro que as atividades serão 
                                                           
1 O referido projeto de pesquisa está fundamentado numa perspectiva que estuda a história do livro e da leitura em 
relação com a e scola e co m o processo de escolarização e tem por objetivo investigar os hábitos de leitura dos 
alunos do ensino fundamental (sexto e n ono anos) da “Escola Professor Cícero Varela”. Como parte dessa 
investigação, torna-se importante saber o que costuma ser objeto de leitura desses alunos, com que frequência 
leem, se frequentam bibliotecas, quais as pessoas que exercem maior influência sobre seus hábitos de leitura 
equais as suas opiniões sobre como se dá o trabalho com a l eitura em sala de aula, entre outras questões 
importantes. 
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idealizadas a partir da busca do prazer pela/na leitura. Como afirmava Rubem Alves, em uma 
de suas muitas crônicas – “Ler e prazer” - dedicadas à questão da leitura, o objetivo maior da 
Literatura é o prazer, objetivo no qual acreditamos. Mais do que atividades didático-
pedagógicas, planejaremos atividades lúdicas que possam despertar na criança o interesse 
pelo universo do livro, da leitura; atividades tais como: rodas de leitura, encenação de 
histórias, utilização de fantoches, bem como atividades paralelas de (re)contação oral e/ou 
escrita por parte dos próprios alunos. 

Tendo em vista a intenção de, posteriormente, ampliar/diversificar o público-alvo, 
pretendemos, também, trabalhar com alunos de outras escolas, inclusive da zona rural, bem 
como nos deslocarmos para outros espaços capazes de subsidiar atividades de leitura.  

Além da referida ampliação do público-alvo e dos espaços, buscaremos a ampliação do 
acervo com o qual trabalharemos, utilizando uma parte do orçamento destinado ao projeto 
para tal fim, bem como mobilizando a sociedade através de campanhas em prol da 
arrecadação de livros. Uma delas, por exemplo, já foi idealizada e, em breve, pretendemos 
colocá-la em prática: É a campanha “Adote um leitor!”, que funcionará da seguinte forma: Ao 
ofertar um livro, o doador estará adotando, junto ao programa, uma criança leitora. O posto 
de arrecadação será o hall de entrada do IFRN e os livros arrecadados integrarão o acervo do 
projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como todo projeto voltado para a promoção da leitura, esperamos que nossas ações 
contribuam para a solidificação de leitores competentes e autônomos, que concebam a 
atividade de leitura como prazerosa e necessária e não como uma atividade chata e 
obrigatória, quase sempre vinculada à sala de aula, aos afazeres escolares. Esperamos, 
também, despertar a reflexão sobre a importância do (bom) uso das bibliotecas públicas e 
escolares e de atividades “alternativas” de trabalho com a leitura.  
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RESUMO  
 
O presente artigo discorrerá sobre a utilização do texto 
falado, enfocando a constituição dessa modalidade de 
texto a partir do gênero comunicativo aula expositiva. 
Primeiramente, fazemos uma retomada dos pontos 
fundamentais para a caracterização do gênero ora 
analisado. Em seguida, aplicamos a teoria Análise da 
Conversação ao corpus coletado, levando em 
consideração questões como sua constituição, as 
relações de simetria e assimetria, bem como relações de 
fluência e disfluência. São analisados fragmentos de um 
corpus inédito, transcrito de uma aula expositiva de 
Língua Espanhola, considerados importantes para 

corroborar com a teoria apresentada e possibilitar a 
percepção de elementos da formação dos discursos 
falados nesse gênero tão presente em nosso cotidiano. 
Com a análise da transcrição, percebemos que a aula 
expositiva é marcada por princípios constitutivos 
inseridos em um evento comunicativo maior. Assim, 
conhecer os elementos formadores do texto falado 
poderá ajudar o professor a estruturar melhor a sua fala, 
para atingir um objetivo predefinido para sua aula. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: aula expositiva, texto falado, análise da conversação, espanhol. 

 

LA IMPORTANCIA DEL TEXTO HABLADO EN CLASES EXPOSITIVAS DE LENGUAS EXTRANGERAS  

RESUMEN  
 
El presente artículo hablará sobre la utilización del texto 
hablado, focalizando la constitución de esa modalidad 
de texto a partir del género comunicativo clase 
expositiva. Primeramente, hacemos una renudación de 
los puntos fundamentales para la caracterización del 
género analizado. Enseguida, aplicamos la teoría 
Análisis de la Conversación al corpus recolectado, 
llevando en consideración cuestiones como su 
constitución, las relaciones de simetría y asimetría, así 
como relaciones de fluidez y la falta de fluidez. Son 
analizados fragmentos de un corpus inédito, transcripto 

de una clase expositiva de Lengua Española, 
considerados importantes para corroborar con la teoría 
presentada y posibilitar la percepción de elementos de 
la formación de los discursos hablados en ese género 
tan presente en nuestro cotidiano. Con el análisis de la 
transcripción, percibimos que la clase expositiva es 
marcada por principios constitutivos insertados en un 
evento comunicativo mayor. Así, conocer los elementos 
formadores del texto hablado podrá ayudar el profesor 
a estructurar mejor su habla, para alcanzar un objetivo 
predefinido para su clase. 

 

 PALABRAS-CLAVE: clase expositiva, texto hablado, análisis de la conversación, español. 
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A IMPORTÂNCIA DO TEXTO FALADO EM AULAS EXPOSITIVAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
O ensino da Língua Espanhola, no Brasil, tornou-se obrigatório para o Ensino Médio a 

partir da implantação da Lei 11.161/2005. Aliados a essa motivação legal, o estreitamento das 
relações com os países latino-americanos e o fenômeno da globalização fizeram despertar o 
interesse pela língua hispânica. Por esses motivos, cresceu a preocupação dos professores de 
Espanhol em relação à forma como esse idioma será apresentado aos alunos, uma vez que o 
ensino da língua deve estar em consonância com as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (OCEM) e com o trabalho das habilidades lingüísticas. Dessa forma, uma 
fundamentação teórica embasada nos estudos da linguagem oferece novas ferramentas que 
podem contribuir para a fluidez nesse processo de aprendizagem. 

Observando esses fatores e atentando às necessidades criadas pela vivência em sala 
de aula e na busca por um ensino e aprendizagem da língua hispânica realmente satisfatória, 
este trabalho apresenta uma visão didática acerca da aplicabilidade de alguns conceitos da 
teoria da Análise da Conversação (AC) nesse processo a partir da análise de um corpus 
coletado.  

A AC tem suas origens nas décadas de 1960 e desenvolveu-se por meio dos estudos da 
Etnometodologia e da Antropologia cognitiva. Inicialmente preocupava-se em analisar os 
aspectos estruturais das conversações e seus mecanismos de organização, hoje se volta a 
estudar os elementos paralinguísticos e sociolingüísticos da interação conversacional, passou 
a ter outro foco, como nos fala J.J.Gumperz (1982, apud Marcuschi, 1997). 

Os resultados das pesquisas de AC podem ser grandes auxiliadores no processo de 
ensino-aprendizagem de uma língua, em especial as estrangeiras, por se deter ao processo 
conversacional e não meramente a estrutura da fala, analisando todo o contexto que envolve 
os participantes enquanto conversam. A abordagem tradicional realizada nas classes de 
idiomas, com bastante valorização da norma gramatical até mesmo nas construções faladas, 
gera um excesso de preocupação do aluno que o impede de conversar espontaneamente em 
outra língua fazendo-o recorrer à língua materna, principalmente em discursos informais. 
Desse modo, o conhecimento da AC por parte do professor pode facilitar o trabalho das 
habilidades lingüísticas como o ouvir e o falar e, contribuindo para o melhor desenvolvimento 
da fluência lingüística do aluno. 

Além disso, como aponta Schiffrin (1994, apud Pereira, 2008), a AC procura identificar 
os possíveis problemas na conversação e fornecer regras básicas para solucioná-los (fator de 
grande relevância para quem ensina uma língua estrangeira), uma vez que essa teoria pode 
fornecer subsídios para que o professor busque a melhor maneira de falar com o estudante e, 
em especial, um meio mais adequado de realizar correções no discurso do aluno. O domínio 
das ferramentas dessa teoria lingüística, também, permite que o docente elabore sua fala de 
forma a torná-la menos enfadonha ou autoritária.  

  Após essa breve abordagem sobre a AC, é necessária uma apresentação do que vem a 
ser o gênero comunicativo abordado nesse trabalho, a aula expositiva. Tomando por base o 
conceito de Fávero (1999) para o gênero comunicativo aula expositiva, e considerando os 
elementos apresentados como necessários para construção desse gênero - canal utilizado 
para realização do evento, situação discursiva, evento de fala e do tema, objetivo e grau de 
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preparo necessário para efetivação do evento, participantes, e relação entre os participantes - 
podemos analisar o corpus transcrito como uma aula expositiva dialogada, desenvolvida no 
canal face a face, com a franca utilização dos elementos paralinguísticos como os gestos, os 
olhares e também as imagens. Essa aula teve como tema prévio os valores humanos, e o 
principal subtema do evento, situações do cotidiano, foi desenvolvido de forma oral, a fim de 
que os alunos exercitem seu vocabulário de língua espanhola.  

O gênero aula expositiva geralmente possui uma situação discursiva formal, ainda que 
apresente momentos de descontração, existem regras comportamentais que devem ser 
cumpridas, uma vez que há hierarquização entre os seus participantes, sendo o professor o 
responsável pela condução do tema. Nesse corpus coletado, é possível perceber que o 
professor planejou seu discurso, pois, mesmo com o aparecimento de diversos subtópicos, o 
supertópico foi mantido. A assimetria nos discursos é perceptível, mostrando que a aula 
expositiva também apresenta marcas de oralidade, confirmando, assim, o fato de ser um 
gênero misto.  

Mesmo que o tempo de duração da aula não seja abordado por Fávero (op. Cit.) como 
elemento necessário para o desenvolvimento da aula expositiva, acreditamos que esse é um 
fator que deve ser considerado, principalmente quando se trata de aulas ministradas com 
limite temporal. No que se refere a esse fator, a organização da aula analisada transmite a 
ideia de um acúmulo de atividades para execução em um curto período, o que parece 
inviável, pois são muitos exercícios para desenvolver diferentes competências no aprendizado 
de uma língua estrangeira e que não foram trabalhados de uma maneira satisfatória. Dessa 
forma, o gênero discursivo aula expositiva necessita da junção de muitas variáveis e uma delas 
é o tempo, pois não saber administrá-lo pode acarretar em excessos de atividades, ou 
escassez, ou até demonstrar falta de planejamento do docente. 

A aula em análise foi ministrada com objetivo prévio, que, além da aquisição de léxico 
na língua espanhola sobre determinado tema, era, principalmente, o de avaliar a oralidade 
dos participantes, qual seja na abordagem gramatical e no trabalho das habilidades 
necessárias à aprendizagem de uma segunda língua. Acreditamos que o grau de preparo do 
professor foi importante para que o objetivo fosse alcançado com eficiência, pois este se 
mostrou capacitado e competente para o desenvolvimento da aula, planejando atividades 
com fins claros para o alcance do objetivo central.  

Quanto aos participantes, trata-se de uma classe com 31 alunos do último ano do ensino 
médio integrado ao curso técnico de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). A maioria entre 17 e 20 anos de idade, com 25 
pessoas do sexo feminino e 6 pessoas do sexo masculino,  o “Espanhol básico” fazia parte da 
estrutura curricular do curso como disciplina obrigatória. Essa turma possui forte grau de 
intimidade, já que estão juntos há quatro anos, e esse estreitamento das relações é 
perceptível em várias partes da conversação e pelo tom amistoso como se tratam. O professor 
também parece estar íntimo da turma, porque compreende as expressões utilizadas por eles 
e é receptivo as comentários típicos de jovens dessa idade, além de conhecer as 
características pessoais de alguns alunos. Essa relação entre professor e alunos também se 
explica pela proximidade etária, tendo aquele vinte e dois anos. Analisamos, pela transcrição, 
que os participantes se portaram dispostos a colaborar com o docente no cumprimento de 
seu objetivo previamente decidido, participando ativamente da aula.  
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Após essa discrição dos elementos presentes na aula transcrita, essencial para a 
compreensão do objeto central desse artigo, nosso trabalho focará o estudo do texto falado, 
grande auxiliar para a análise da transcrição e melhor desenvolvimento didático de um 
professor de línguas.    

Nesse estudo, percebemos que o texto falado apresenta diversos elementos 
pragmáticos necessários para seu processo de construção e organização, bem como 
importantes para a coerência e intercompreensão deste texto, quais sejam hesitações, 
pausas, repetições truncamentos, etc. De acordo com os estudos de Marcuschi (1995), 
dizemos que cada elemento citado funciona como problematizador no desenvolvimento do 
texto falado e, assim, o professor deve perceber que a ocorrência desses elementos é natural 
no discurso do aluno e, por isso, não deve ser anulado do processo de aprendizagem e, além 
disso, são muito relevantes para interpretação e formulação da fala. 

Ao acentuar, corrigir, explicar, no momento da construção do discurso, o interlocutor 
está lidando com as chamadas atividades de formulação do texto falado, ou seja, são aquelas 
formas que o enunciador utiliza para resolver problemas que surgem no momento que está 
falando. Aqui, o termo problema é entendido como uma situação que pode ser resolvida.  

 Segundo Pereira (2002), as situações das quais decorrem os problemas são geradas 
pelas hesitações, as paráfrases, as repetições e as correções. No corpus analisado, assim como 
em toda conversação, há vários trechos que podem ser utilizados para ilustrar como esses 
elementos aparecem na construção do discurso oral. Vejamos o exemplo 1: 

Exemplo 1 

PR – a:::h!... o conteúdo da prova (  ) tanto a parte oral como a parte 
auditiva, (desculpa) parte auditiva, e uma... e uma::... parte de texto, 
então (pelo texto vocês vão por) uma imagem, vou por uma imagem 
na prova pra vocês escreverem um texto através dessa imagem, é só 
isso a prova, só são duas questões... uma auditiva e a parte escrita, 
CERTO? 

A6 – certo!  

((ruído)) 

PR – ¡Vale! 

 

 Como Marcuschi (1995) apresenta, a hesitação demonstra a existência de um 
problema de ordem cognitiva/ verbal na estrutura sintagmática e serve como prova que a fala 
seja construída por etapas. No exemplo citado, o professor constrói seu discurso com a 
presença de repetições, recurso muito presente na oralidade, e pode ser usado para manter a 
coerência textual e a organização tópica (Marcuschi, 1996).  

 No texto analisado, a presença desses recursos é bastante freqüente, e acreditamos 
que isso decorre do nível de aprendizado em que os alunos se encontram, fator que também 
deve embasar a prática do docente, porque além de adaptar sua fala aos diversos objetivos 
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prévios da aula é muito importante que ele também consiga conduzir as classes de acordo 
com as necessidades apresentadas pelos estudantes no momento de sua execução. 

 No exemplo 2, percebemos o uso da paráfrase por parte do professor. Ele utiliza esse 
recurso para fornecer a seus alunos informações adicionais sobre a canção que será 
trabalhada, como também para justificar os motivos da baixa qualidade do áudio, da letra e 
do ritmo não serem aqueles comumente ouvidos pelos estudantes nos dias atuais. 

Exemplo 2 

PR – ¡Vale!   

A6 - ¡Vale! 

((conversas paralelas)) 

PR - mira, aquí pide, ahí aquí dice “Aquí tienes la canción de Alaska…” 
Alaska es un grupo musical de España, muy antiguo, ¿vale? Entonces 
tienen que llevar eso en cuenta… “…una cantante española titulada 
¿cómo pudiste hacerme esto a mí?, que habla de unos celos que 
acaban muy mal. ¿Podrías colocar en un orden lógico las estrofas?” ... 
ahí están las estrofas en que poner en el orden… 

((canção começa a tocar)) 

 

Partindo da concepção de que os elementos pragmáticos são meios de construção e 
organização do discurso falado, constatamos que o texto transcrito, o qual apresenta diversos 
desses elementos, possui muitas situações “problemáticas”, tendo em vista que os 
participantes deveriam manter um discurso fluente em um idioma diferente do materno. Para 
Kock & Silva (1996), a fala, normalmente, apresenta esses problemas, que devem ser 
considerados importantes para seu desenvolvimento. 

Vale salientar que os processos de formulação do texto falado diferenciam-se nas 
modalidades oral e escrita, pois nesta há uma formulação implícita de sua produção, e 
naquela essa formulação ocorre de forma explícita, podendo o ouvinte participar dela. Essa 
distinção faz com que o texto escrito pareça homogêneo e organizado, frente ao texto falado 
que, por explicitar suas especificidades no processo de formulação (repetições, pausas, 
hesitações, correções, etc.) parece desorganizado ao enunciatário.  

 A conversação tem como característica principal a interação entre falante e ouvinte 
em papéis transitórios. Essa interação pode ocorrer simetricamente ou assimetricamente e 
compreender essa transitoriedade é fundamental para o progresso da aula expositiva. 
Galembeck (1996, apud Pereira, 2002) diz que o diálogo é simétrico quando “cada interlocutor 
tem, ao mesmo tempo, o turno e a palavra, pois lhe é permitido dirigir ou reorientar o fluxo 
da conversação, por meio de uma contribuição substantiva para o desenvolvimento do 
tópico”. Já o diálogo assimétrico ocorre quando “um dos interlocutores ‘ocupa’ a cena, por 
meio de uma série de intervenções de nítido caráter referencial, ao passo que o outro 
participante só contribui com intervenções episódicas, marginais em relação ao tópico do 
fragmento”. 
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 Em suma, dizemos que a conversação é simétrica quando apresenta vários turnos 
justapostos e os interlocutores se alternam como falante e ouvinte, em que o falante é aquele 
que está com a posse do turno, monitora o tópico e conduz o diálogo, e o ouvinte age como 
interlocutor que recebe a mensagem e pode participar ativamente. Essa simetria na 
conversação merece ser observada no processo de ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras, já que um dos maiores objetivos é fornecer ao estudante a possibilidade de 
conversar naturalmente em outro idioma, e quanto mais simétrica é a conversação, 
certamente será mais fluente, e o falante estará à vontade, fato que pode ser comprovado 
pelos diálogos que ele desenvolve na língua materna.    

 Com base nessa conceituação, percebemos que a transcrição analisada possui alguns 
pontos simétricos na interação do professor com os alunos, mas a predominância foi de 
assimetria. 

O exemplo 3 mostra como se deu, em sala de aula, esses pontos de simetria, com 
turnos seqüenciados e organização na fala, apresentando algumas estratégias as quais o 
professor recorre para desenrolar determinado assunto.     

Exemplo 3  

A28 – ¡mi padre! 

PR – ¿tu padre? ¿Y tú no (  ) tu padre?  

A28 - ¿Cómo? 

PR - ¿Y tú (  )  ya a tu padre en ese momento? 

A28 – no 

A26 – un primo distante 

PR – el disfraz es su padre 

   

Na conversação assimétrica, somente um dos interlocutores tem domínio do turno em 
andamento, o outro colabora com intervenções que mostram entendimento ou compreensão 
do tópico discursivo, os chamados turnos inseridos. 

O texto transcrito tem como predominância a assimetria entre as falas dos 
participantes. Nesse tipo de aula, é comum haver a interação assimétrica, pois, apesar de a 
aula transcrita ser caracterizada pelo professor como requisito para avaliação da habilidade 
oral, há uma hierarquização entre professor e alunos, o que faz do docente detentor natural 
dos turnos. Percebemos essa assimetria no exemplo 4, em que o professor possui um turno 
relativamente maior que dos demais participantes da aula. Isso se dá, também, porque o 
professor tem como papel guiar e incentivar a interação entre os estudantes. 

Exemplo 4 

PR - ¡vale! ¡miren! …¡perFEcto! tenemos treinta personas en la clase y 
hay treinta imágenes, ¿vale? entonces vamos hacer una historia de 
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forma oral, ¿vale? donde cada uno va a poner la imagen que aparece 
para dentro de/ de la historia, ¿vale? 

A26 - por aqui 

A21 - como é? num intendi, não 

 

 É necessário esclarecer que não é o tamanho do turno que determina o tipo de 
interação que ocorre na conversação, mas a “qualidade” e a freqüência do discurso do 
detentor de turnos. Portanto, aquele que guia a conversação com intervenções de nítido 
caráter referencial geralmente é participante que possui o maior número e tamanho de 
turnos, características das conversações assimétricas.  

Outro fator que deve ser considerado importante para a construção do texto falado é 
o monitoramento da fala realizado pelos participantes.  Silva (1995) afirma que, em um 
processo conversacional, o falante transmite sinais que permitirão ao ouvinte detectar se 
aquele pretende continuar falando, intenta passar a palavra ou mudar o tópico. O ouvinte 
também possui um papel relevante nesse processo, pois participa da monitoração da fala, 
emitindo sinais que servirão de incentivo para que o falante continue ou não com a palavra. 

  O monitoramento da fala também é dependente do tipo de relação de poder 
estabelecida entre os sujeitos da conversação. Se há hierarquia entre eles, provavelmente o 
monitoramento do ouvinte tenderá a ser menos espontâneo, permitindo, por exemplo, mais 
assimetria no texto, com poucas tomadas de turno.  

A relação de poder entre professor e alunos é estudada por Santos (1999), que 
defende que os elementos lingüísticos servem como marcas de indicação de poder no 
discurso do professor em sala de aula e podem ser divididos em três categorias interativas: 
repetição de palavras nos turnos do professor e dos alunos, perguntas do professor e do aluno 
e a detenção do turno pelo professor. A primeira categoria trata da repetição da palavra já 
mencionada pelo professor no discurso do aluno, auxiliando-o na aquisição de léxico, pois o 
discente estará inserindo uma nova palavra ao seu vocabulário, bem como no fluxo do 
desenvolvimento de sua fala. Essa repetição também pode significar uma limitação de 
resposta conduzida pelo professor, não permitindo a construção de uma sentença livre, 
exemplo muito comum é o uso do “ou” em perguntas.   

O segundo conjunto indicado por Santos (op. Cit.) é o de perguntas do professor e do 
aluno, em que ambos constroem o tópico através de perguntas. O docente utiliza essas 
pergunta para direcionar a construção de tópicos, e o aluno colabora sempre que é 
questionado. Nesse caso, a assimetria é bem perceptível quando há extensão dos turnos, dos 
quais, em geral, o professor tem domínio. A última categoria trata da detenção do turno pelo 
professor e caracteriza uma ideia geral do que é conversação assimétrica. Na aula em análise, 
esse fenômeno é bastante encontrado, pois, em uma aula expositiva, o professor 
naturalmente é entendido como guia dos tópicos da aula e responsável pelo seu 
desenvolvimento, ainda que a classe seja objetive fazer com que o aluno fale mais. 

Com a análise da transcrição, percebeu-se que a aula expositiva é marcada por 
princípios constitutivos que estão inseridos em um evento comunicativo maior. Através 
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dessas informações obtidas, podemos dizer que os discursos construídos em sala de aula 
ultrapassam as barreiras da literalidade, uma vez que os participantes dessa conversação 
recebem influências do mundo que os cerca e os seus discursos são retratos disso. A Análise 
da Conversação pode fornecer instrumentos para elaborar construções orais mais 
estruturadas e que possam atender aos objetivos do interlocutor, por isso é importante que o 
professor tenha conhecimento de como aplicar essa teoria, uma vez que este é uma influência 
marcante em sala de aula. 

Ademais, a AC procura identificar os possíveis problemas na conversação e fornecer 
regras básicas para solucioná-los, fator de grande relevância para quem ensina uma língua 
estrangeira. Com o entendimento da existência de mecanismos como os elementos 
pragmáticos, o monitoramento dos turnos e a relação de poder, o docente tem como 
compreender melhor a formação dos discursos de seus alunos, buscando não valorálos dentro 
de categorias como certo ou errado.  

A AC também fornece importantes instrumentos para tornar as classes de língua 
espanhola mais livres, fazendo com que o aluno se enxergue como participante da aula e fale 
de maneira espontânea sem a excessiva e limitante preocupação com as regras adequadas à 
escrita. 

 Tudo isso faz com que compreendamos a importância da aplicação, mesmo que 
assistemática, dessa teoria para aquisição de uma língua estrangeira. 
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RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo estudar as 
notícias veiculadas nos blogs da região do Mato Grande. 
A pesquisa tenciona ainda observar: os recursos 
linguísticos utilizados, as condições de produção dos 
textos, as estratégias discursivas usadas pelos 
produtores das notícias e a influência dessas notícias 
sobre os leitores. Para nortear o nosso estudo, nos 
valemos da Análise Crítica do Discurso (ACD), 
especialmente através de Norman Fairclough (2008) e 
Teun van Dijk (2008). Recorremos também à Análise do 

Discurso (AD), por meio de estudiosos como Patrick 
Charaudeau (2009). Para realizarmos nosso estudo, 
selecionamos notícias dos seguintes blogs: Blog do Aldo 
Torquato, Blog do Professor Sezimar, Blog do Assis e o 
Agendao.com, de Evanuel Ataliba. As notícias foram 
coletadas no período de dezembro de 2010 a junho de 
2011. A partir das análises, observamos que muitas das 
notícias veiculadas nos blogs exercem uma influência 
política sobre os leitores. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: notícias, blogs, discurso, influência política, região do Mato Grande. 
 

 
THE POLITICAL INFLUENCE OF NEWS PUBLICIZED ON THE  BLOGS  

IN THE REGION OF MATO GRANDE 
 
ABSTRACT  
 
The objective of the present work is to study the news 
publicized on the blogs in the region of Mato Grande. 
The research also aims at observing: the linguistic 
resources used, the conditions of production of the 
texts analyzed, the discursive strategies used by the 
news producers and the influence of these news on the 
readers. We base our work on Critical Discourse Analysis 
(CDA), especially on the studies conducted by Norman 
Fairclough (2008) and Teun van Dijk (2008) as well as on 
Discourse Analysis (DA) and the contributions given by 

scholars as Patrick Charaudeau (2009). To turn our study 
feasible, we selected pieces of news from the following 
blogs: Blog do Aldo Torquato, Blog do Professor 
Sezimar, Blog do do Assis and Evanuel Ataliba’s 
Agendao.com. The pieces of news were collected from 
December 2010 to June 2011. The analysis revealed that 
most of the news publicized on the blogs have a political 
influence on the readers. 

 
 

 

 KEY-WORDS: news, blogs, discourse, political influence, region of Mato Grande. 
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GRANDE 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, é bastante notório o crescente uso dos meios de comunicações, tais 
como: rádio, televisão e internet. Na região do Mato Grande, como em outras regiões do Rio 
Grande do Norte e do Brasil, é possível notarmos que esses veículos de comunicação tanto 
prestam um serviço útil à sociedade, como também, muitas vezes, se valem de estratégias 
discursivas que acabam servindo para defender os interesses de uma dada classe.  

Diante disso, nosso estudo buscará mostrar as condições de produção de notícias 
veiculadas por alguns blogs que merecem destaque na região do Mato Grande, os recursos 
linguísticos utilizados e as estratégias discursivas nelas presentes, seus efeitos e influência na 
região do Mato Grande.  

Nortearemos o estudo, recorrendo à concepção tridimensional do discurso, presente 
no capítulo “Teoria social do discurso”, o qual integra o livro Discurso e mudança social, de 
Norman Fairclough (2008), e a alguns conceitos presentes no capítulo “Discurso e dominação: 
uma introdução”, que faz parte da obra Discurso e poder, de Teun A. van Dijk (2008). 
Também nos valeremos dos textos: “Informar em que circunstâncias? Os dispositivos de 
encenação”, “Quem informa quem? A identidade das instâncias de informação” e “A 
construção da notícia: um mundo filtrado”, que são capítulos da obra Discurso nas mídias, de 
Patrick Charaudeau (2009). 

A fim de realizarmos nosso estudo, analisaremos notícias extraídas dos seguintes 
blogs: do Assis, blog do Aldo Torquato, Professor Sezimar e o Agedao.com, de Evanuel Ataliba. 
Recorreremos ainda a entrevistas com os responsáveis por esses meios de comunicação 
citados anteriormente. Nesse grupo estão os blogueiros Sezimar Fonseca, Aldo Torquato, 
Evanuel Ataliba e Assis Silva. Também nos valeremos de dados coletados através de 
questionários socioeconômicos, aplicados na região do Mato Grande, nos municípios de: João 
Câmara, Touros, Taipú, Jardim de Angicos, Jandaíra, Parazinho, Bento Fernandes, Poço 
Branco, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, Caiçara do Norte, São Bento e Pureza. 
 
  
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: UM RUMO A SEGUIR. 
 

Para Wodak (apud PEDROSA, 2010), a ACD tem como objetivo estudar a linguagem 
como uma prática social. Desse modo, considera a noção do contexto um elemento decisivo e 
importante nesse estudo. É importante esclarecer que esse tipo de análise se interessa, 
fundamentalmente, na relação que existe entre a linguagem e o poder, estando à linguagem 
intimamente ligada ao social. Portanto, a ACD, pode ser definida como uma disciplina que se 
preocupa em analisar as relações de dominação, discriminação, poder e controle e na forma 
como esses elementos surgem através da linguagem.  

Assim sendo, Wodak (apud PEDROSA, 2010) nos dá a entender que a linguagem é um 
meio de dominação e de força social, servindo para legitimar as relações de poder 
estabelecidas institucionalmente. Dessa forma, a ACD tem uma atenção especial pelos modos 
em que se utilizam as formas lingüísticas em diversas expressões e manipulações de poder 
(WODAK apud PEDROSA, 2010). Nas palavras de Fairclough (2003, p. 2): 
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a ACD é uma forma de ciência crítica que foi concebida como ciência social destinada 
a identificar os problemas que as pessoas enfrentam em decorrência de formas 
particulares da vida social e destinada, igualmente, a desenvolver recursos de que as 
pessoas podem se valer a fim de abordar e superar esses problemas. 
 

Conforme Wodak (apud PEDROSA, 2010, p.4), “a linguagem classifica o poder e 
expressa poder. Esse poder se manifesta segundo os usos que as pessoas fazem da linguagem 
e suas competências para tanto”. Wodak (apud PEDROSA, 2010) explica ainda que é 
importante entendermos e levarmos em conta que o poder não se origina da linguagem. 
Porém, o poder se manifesta na linguagem, a qual se vale do próprio poder para desafiá-lo ou 
até mesmo submetê-lo, modificando as distribuições a curto ou longo prazo. No mais, o poder 
não se efetiva apenas dentro do texto, por meio das formas gramáticas, mas também através 
do controle que um indivíduo é capaz de exercer sobre uma situação social, através do texto.  

Segundo Fairclough (2008), a localização teórica da ACD está a observar o discurso 
como uma ocasião oportuna de prática social, dando a entender que toda prática se compõe 
pelos seguintes elementos: atividades sociais, meios de produção, relações sociais, 
identidades sociais, valores culturais, consciência e semioses. Lembra-nos ainda Foucault 
(2008) que o discurso não pode ser visto apenas como uma prática de representação, mas 
também como significação do mundo. Dessa forma, ele se relaciona com a estrutura social, 
constituindo e construindo o mundo em significado.  

No dizer de Fairclough (2008, p.92), a “prática discursiva é constitutiva tanto de 
maneira convencional como criativa: contribui para reproduzir a sociedade (identidades 
sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença) como é, mas também contribui 
para formá-la.” 

A prática discursiva envolve alguns processos que são de suma importância para ACD, 
tais como: produção, distribuição e o consumo textual e varia entre diversos tipos de discurso 
de acordo com fatores sociais. Os textos são consumidos em vários e diferentes contextos 
sociais. Isso tem uma relação, de certa forma, com o tipo de trabalho interpretativo em que 
neles se aplica, tais como: o exame minucioso e com os modos de interpretação disponíveis, 
em que cada indivíduo é capaz de ter sobre eles (FAIRCLOUGH, 2008). Para trabalhar o 
discurso, Fairclough (2008, p.5): 

 
sugere uma análise tridimensional, explicando que qualquer evento ou exemplo de 
discurso pode ser considerado, simultaneamente, um texto (análise linguística), um 
exemplo de prática discursiva (análise da produção e interpretação textual) e um 
exemplo de prática social (análise das circunstâncias institucionais e organizacionais 
do evento comunicativo). 

 
Para entender esse modelo tridimensional, o autor nos esclarece que deverão ser 

consideradas as três perspectivas analíticas a seguir: 
 

A multidimensional, a multifuncional e a histórica: a primeira, para avaliar as relações entre 
mudança discursiva e social e, também para relacionar as propriedades particularizadas de 
textos às propriedades sociais de eventos discursivos; a segunda, a multifuncional, para 
averiguar as mudanças nas práticas discursivas que contribuem para mudar o 
conhecimento, as relações e identidades sociais; finalmente, a histórica, para a 
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“estruturação ou processos articulatórios na construção de textos e na contribuição em 
longo prazo de ordens de discurso” (FAIRCLOUGH, 2010, p.5). 

 
Na visão de Wodak (apud LIMA, 2010), Entre os principais estudiosos da ACD, estão 

Norman Fairclough e Teun van Dijk. Fairclough é responsável por sustentar as teorias sociais 
que estão na base da ACD. De modo especial, ele se interessa em estudar a linguagem dos 
meios de comunicação de massas, os quais, embora aparentem neutralidade, são 
decididamente uma das sedes do poder. Esses meios, em geral, dizem ser neutros, em virtude 
de se constituírem num espaço para o discurso público, mas, segundo nos lembra Wodak 
(apud LIMA, 2010), Fairclough observa que tal discurso é falacioso, pois eles têm um papel 
mediador e construtor. 

De acordo com Fairclough (apud LIMA, 2010) o discurso é dotado de três importantes 
dimensões: o texto, a prática discursiva e a prática social. Ele propõe que a análise textual do 
discurso seja procedida, levando em consideração quatro categorias: vocabulário, gramática, 
coesão e estrutura textual, as quais estão aqui em ordem ascendente de importância. Para a 
análise do discurso enquanto práticas discursivas são adotadas três classes centrais: a força 
dos enunciados, a coerência e a intertextualidade, as quais não deixam de englobar 
elementos formais dos textos. 

Por sua vez, van Dijk, desde os primeiros trabalhos, como afirma também Wodak 
(apud LIMA, 2010), manifesta interesse pelos textos e discursos, entendidos como unidades 
básicas e práticas sociais. Seu principal interesse é estudar o discurso midiático. Ao fazer isso, 
esse autor consegue reunir diversas teorias e aplicações a respeito da produção, usos e 
funções dos discursos midiáticos. Com isso, ele pretende criar um modelo teórico que 
explicite os mecanismos que estão na base do discurso cognitivo.  

Segundo Pedrosa (apud LIMA, 2010), enquanto Fairclough está ligado à corrente social 
da linguagem, com a teoria social do discurso, van Dijk pertence à corrente sociocognitiva da 
linguagem e adota a teoria do conhecimento social, estando seus estudos centrados na tríade: 
o discurso, a cognição e a sociedade. Segundo ainda essa autora, Dijk lançou, em 2008, seu 
livro Discurso e Poder, que é formado por diversos artigos publicados anteriormente pelo 
autor. Nessa obra, logo no primeiro capítulo, será discutida a relação entre discurso e 
dominação, sendo objetivo dessa seção estudar “a reprodução discursiva de abuso de poder e 
desigualdade social” (DIJK, 2008, p. 9). O autor explica tal objetivo, dizendo: 

 
[...] interessa-nos investigar, por exemplo, de que modo uma entonação específica, um 
pronome, uma manchete jornalística, um tópico, um item lexical, uma metáfora, uma cor 
ou um ângulo de câmera, entre uma gama de outras propriedades semióticas do discurso, 
se relacionam a algo tão abstrato e geral como as relações de poder na sociedade. Isto é, de 
alguma forma precisamos relacionar propriedades típicas do micronível da escrita, da fala, 
da interação e das práticas semióticas a aspectos típicos do macronível da sociedade como 
grupos, organizações ou outras coletividades e suas relações de dominação. (DIJK, 2008, p. 
9) 

 
       Tomando por base essas diferentes propostas, nosso objetivo é reunir em nosso trabalho 
as diferentes concepções dos estudiosos Norman Fairclough e Teun van Dijk, tendo a atenção 
de utilizarmos conceitos que não entram em choque epistemológico. Buscaremos, desse 
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modo, nos dirigir a partir da relação discurso e sociedade, comum aos dois, sem entrarmos 
nos aspectos cognitivos. 
 
 
O GÊNERO NOTÍCIA 

Considerando que atualmente manter-se informado é quase uma questão de 
sobrevivência e que para nos manter informados é preciso procurar ter acesso às notícias, que 
são transmitidas através de alguns suportes, como: TV, jornais, rádios, blogs, revistas e outros 
meios de comunicação. É de suma importância entendermos o que é a notícia e o porquê de 
ela ter se tornado parte integrante do nosso cotidiano. 

      Segundo Barbosa (apud BENASSI, 2009, p. 1794), para alguns estudiosos da 
comunicação, as notícias existem muito antes do surgimento dos jornais, das revistas, dos 
rádios, da TV e da Internet. Há outras maneiras de espalhar a notícia. Dentre as mais 
primitivas destaca-se a “transmissão boca a boca”, que já foi muito utilizada ao longo da 
história da humanidade. Porém, o gênero notícia só passou a existir com o surgimento dos 
jornais, por volta do século XVII, na Europa. A partir desse momento, com a invenção da 
imprensa, a divulgação dos conhecimentos foi facilitada e as notícias passaram a ser a seção 
mais importante e a razão de ser dos jornais. 

      Para assegurar “que os leitores encontrem de modo rápido as principais informações 
sobre um determinado fato, as notícias típicas são redigidas de acordo com uma estrutura 
previamente determinada” (ABAURRE, 2008, p. 435). Dessa estrutura, é parte integrante o 
título, que tem a função de chamar a atenção do leitor para o que será informado no texto. 
Também abaixo do título pode aparecer um olho, enunciado breve que destaca o aspecto 
principal do que será noticiado. No entanto, a primeira parte da notícia deve seguir, de 
preferência, a técnica chamada de “pirâmide invertida”. As informações básicas são 
apresentadas no início do texto, no que corresponde ao lide ou lead. O lide compreende a 
primeira frase, ou em casos especiais, as duas primeiras frases. Através dele, o leitor pode 
responder a três questões básicas: o quê?, quem?, quando? Já o corpo da notícia precisa 
desenvolver as informações introduzidas no lide e dar conta de duas outras questões: como?, 
por quê?. (ABAURRE, 2008) 

        De acordo com Benassi (2009, p. 1793), a notícia é uma forma de divulgação de um 
acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do Jornalismo, normalmente 
reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação numa 
mídia. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícia se 
afetarem indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa. Ainda 
nas palavras da autora, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade, é importante 
relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele pareça 
verdadeiro e a notícia, confiável. “Não basta que uma notícia seja verdadeira; é necessário 
que ela pareça ‘verdadeira’. O relato de fatos numa notícia deve apresentar uma data precisa 
e a determinação do lugar onde ele ocorreu”. (BENASSI, 2009, p.1794). 
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Já nas palavras de Charaudeau (2009, p.136), notícia é “um conjunto de informações 

que se relaciona a um espaço temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma 
determinada fonte e podendo ser diversamente tratado”. Ainda nas palavras de Charaudeau 
(2009), a notícia tem caráter de novidade, mas isso não quer dizer que não se tenha falado 
antes do acontecimento e sim que é trazido um elemento novo que antes não era do 
conhecimento do público. Conforme Benassi (2009, p. 1794): 

 

Dijk postula que as notícias são um gênero discursivo que têm uma estrutura global 
diferente das outras narrativas, ou seja, tem uma maneira diferente de organizar 
tópicos globais no texto. Segundo o autor, na maior parte dos casos, as estruturas 
temáticas no discurso noticioso obedecem a uma ordem, têm uma estrutura de 
relevância que indica ao leitor qual a informação ou o tópico mais importante. A 
notícia é um gênero que apresenta o registro de fatos de interesse geral, sem que a 
opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Sua 
finalidade é informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorreram os 
fatos registrados.  

 

A finalidade da notícia é informar por meio do relato de fatos. Porém, não é qualquer 
tipo de informação ou acontecimento que vira notícia. Desse modo, o objetivo, no contexto 
jornalístico, é o de transmitir informações a um grande número de pessoas, tornando-se 
necessário definir que acontecimentos merecem virar notícia. 

 
O SUPORTE BLOG: O FENÔMENO VIVO QUE CRESCE DIANTE DOS NOSSOS OLHOS 

Os métodos de comunicação se tornam essenciais junto às novas tecnologias. O 
processo cultural da inclusão digital na sociedade é fundamental para o indivíduo exercer seu 
papel de cidadão. Em função disso, entenderemos agora um pouco sobre o suporte blog, um 
dos fenômenos vivos que cresce diante dos nossos olhos. Segundo Amaral, Recuero e 
Montardo (2009, p. 9), “o fenômeno comemorou sua primeira década no final de 2007. O 
termo ‘blog’ vem de ‘weblog’, contração de ‘web’ e ‘log’, criado por John Barger com o seu 
pioneiro Robot Wisdon em 17 de dezembro de 1997” (AMARAL, RECUERO E MONTARDO, p. 
9). De acordo com Amaral, Recuero e Montardo (2009, p.11): 

 

são criados mais de 175 mil novos e produzidos 1,6 milhões de posts (cerca de 18 por 
segundo). Últimos dados do State of the Blogsphere de 2006 indicavam que o 
número de blogs dobra a cada 5,5 meses e que um blog é criado a cada segundo 
todo dia. “Em relação ao Brasil, estima-se que há entre 3 a 6 milhões de 
blogueiros/blogs e 9 milhões de usuários (as estatísticas variam muito em fontes 
como Ibobe/NetRatings, Intel, entre outras), o que corresponde a quase metade dos 
internautas ativos no país. 

 

Já conforme Borges e Ferrari (2010, p. 46): 
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da literatura, passando pelo cinema e chegando ao jornalismo, os blogs 
simplesmente inundaram a rede mundial de computadores, realidade que acabou 
trazendo uma nova face para o meios de comunicação a ser agentes fundamentais 
da transformação mediática dos próximos anos. É notável que maior parte dos blogs, 
pela própria natureza da ferramenta, acaba por expor, exclusivamente, a linha de 
raciocínio de seu autor, o que tende a personalizar a noticia e atrair, com maior ou 
menor intensidade, opiniões semelhantes. Assim se de um lado exercita-se uma 
postura critica em torno de determinado assunto, de outro se exclui a sua negação, 
distanciamento o tema de manifestações mais abertas e democráticas, o que esvazia 
qualquer possibilidade de debate. (BORGES E FERRARI, 2010, p.46). 

 

AS NOTÍCIAS NOS BLOGS DA REGIÃO DO MATO GRANDE 
 
 Ao fazermos coletas de notícias veiculadas por um dos meios de comunicação social 
que está em ascensão na região do Mato Grande, a saber, o blog, notamos que grande parte 
dos noticiaristas se vale desse suporte para divulgar as notícias dos fatos ocorridos na região. 
Observamos também que uma boa parte da população faz uso desse meio de comunicação 
para se manter informada. Por esse motivo, passaremos a analisar notícias veiculadas por 
cinco blogs que merecem destaque na região: O Agendão, Blog do Assis, Blog do Professor 
Sezimar e o Blog do Aldo Torquato. Para os selecionarmos, adotamos como critério de seleção 
o número de acesso1 que eles têm na região.  

No tocante às notícias, utilizamos como critério para fazer a escolha o teor político de 
sua construção. Nesse sentido, procuraremos compreender quais os recursos linguísticos 
utilizados nessas notícias, as condições de produção dos textos, as estratégias discursivas 
usadas pelos produtores e a influência dessas notícias sobre os leitores. Além disso, 
buscaremos compreender as relações hegemônicas e o conteúdo ideológico que as integram. 
Observemos então as notícias transcritas abaixo, as quais foram veiculadas no período de 
2010 a 2011. 

 
1. Atentado á Democracia [sic] 
A recente aquisição da Rádio Baixa-Verde AM pelo prefeito municipal AriosvaldoTargino de Araújo 
(Vavá), segundo dizem pela bagatela de 500 mil reais, longe de ser uma transação meramente 
comercial, caracteriza-se muito mais como uma verdadeira agressão à liberdade de expressão. 
Como sabemos, um dos primados da democracia é o direito de divergir e fazer chegar a divergência às 
outras pessoas. Para tanto, nada mais importante que os meios de comunicação: rádio, jornal, TV e 
internet, esta mais recentemente. 
Em nosso município, inexistem jornal e TV e a internet está restrita ainda a um número limitado de 
pessoas. Portanto, as emissoras de rádio passam a ter em nosso meio papel fundamental na 
divulgação das diversas opiniões (contrárias e favoráreis), possibilitando o debate e trazendo à 
comunidade as diversas versões de um e de outro grupo político. 

                                                           
1 O Blog do Assis tem uma média de 2 mil acessos diários, sendo o primeiro blog a ser criado na região do Mato 
Grande. O Blog Agendao.com, de Evanuel Ataliba, tem média de mil a dois mil acessos diários. Já o Blog do 
Professor Sezimar tem média de 50 mil acessos mensais. Por fim, o Blog do Aldo Torquato tem a média de 20 mil 
acessos mensais. 
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Com a compra da Rádio Baixa-Verde AM o que o prefeito Vavá pretendeu não foi aumentar os seus 
negócios, já por demais lucrativos. Certeza que não. O que o gestor pretendeu foi apenas calar a voz 
da oposição, posto que, como é sabido por todos, aquela emissora de rádio constituia-se no veículo 
mais importante utilizado pelos que discordam do seu governo, inclusa expressiva parte da população, 
que utilizava o canal como meio de fazer chegar ao grande público os seus reclamos e eventuais 
denúncias. 
Proprietário da 89 FM, apelidada de Rádio Educativa, o gestor agora tem sob seu controle absoluto 
mais de 95% da audiência no município, o que lhe permitirá dar aos fatos as versões que mais lhe 
aprouverem, sem receio do contra-ponto. 
Do ponto de vista eleitoral, o fato evidencia notório desequilíbrio entre as forças políticas que se 
opõem no município, com visível vantagem para o atual gestor, que além de disputar a reeleição no 
cargo, utilizando-se da forma mais escancarada possível da chamada máquina pública, ainda põe 
sobre a mesa a força dos seus recursos financeiros particulares, sempre pronto a comprar pessoas e 
coisas. Até quando? (Blog de Aldo Torquato, João Câmara/RN, 22 mar. 2011- Postado por Aldo 
Torquato às 08h17min) 

 
 Analisando a notícia transcrita acima, podemos observar que ela menciona a questão 
da compra da Rádio Baixa-Verde AM pelo atual prefeito do Município de João câmara, 
AriosvaldoTargino de Araújo (conhecido por Vavá). O produtor da notícia, Aldo Torquato, 
aborda essa compra como um atentado à democracia do município. Para levar chamar a 
atenção do leitor, o referido produtor utiliza a manchete: “Atentado á democracia” [sic]. A 
palavra “atentado” nos traz a idéia de que houve um ato de agressão,de transgressão da 
democracia. Mas, na verdade, existe um exagero por parte do produtor, ao empregar a 
metáfora do “atentado”, a qual remete, em seu contexto original, a um tipo de violênciamuito 
comumente adotada por grupos de terroristas contra pessoas ou instituições. Assim, o 
produtor da notícia fez uso dessa palavra para mostrar que a ação contra a democracia foi 
bastante ofensiva. 

É importante lembramos que, em entrevista2 com o blogueiro e produtor da notícia, 
Aldo Torquato, tivemos a oportunidade de perguntar para ele quais os recursos utilizados 
para que as notícias ficassem mais chamativas. Na ocasião, ele nos respondeu o seguinte:  

 
O segredo de uma notícia, para atrair o leitor é a chamada,é a manchete,então a 
manchete do jornal,a manchete da revista,a manchete do jornal televisado,é aquilo 
que rende o leitor no primeiro momento.Ele tem que ser atraído pela chamada. 
Então ,eu acho que isso é fundamental. 
 

Portanto, fica claro que, ao usar a manchete “atentado à democracia”, o repórter quer 
chamar a atenção dos leitores quanto ao grau de  ofensa à democracia local. É importante 
observamos também que o produtor da notícia considera a compra da rádio “como uma 
verdadeira agressão à liberdade de expressão”. Ele faz uso da palavra “agressão” para mostrar 
que a compra da rádio não está ocorrendo com o objetivo de colocar um meio de informação 
disponível para a população, mas para proibir e afetar a liberdade de expressão da população 
local. O que fica implícito é que o prefeito tem a intenção de impedir o acesso da população à 
                                                           
2 A entrevista foi realizada no Campus do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte) no dia 22 dez. 2011. Estavam presentes na ocasião: a orientadora Robeilza de Oliveira Lima, a 
qual fez as perguntas dirigidas ao blogueiro, e as bolsistas do Programa PIBIC-EM do CNPQ (Lilia Viana Barbosa, 
Maria Luiza Câmara e Maria das Vitórias Soares da Silva), as quais também prestaram sua ajuda para a realização 
da entrevista realizada com o blogueiro Aldo Torquato. 
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“verdadeira” informação com a compra da rádio. Vale lembrar que segundo Van 
DiJk,(2008,p.18) se o discurso controla mentes,e mentes controla ação,é crucial para aqueles 
que estão no poder controlar o discurso em primeiro lugar.como eles fazem isso?Se eventos 
comunicativos consistem não somente de escrita e fala “verbais”, mas também de um 
contexto que influencia  o discurso,então o primeiro passo para o controle do discurso é 
controlar seus contextos.Por exemplo: 

 
as elites ou organizações poderosas podem decidir quem pode participar em 
algum evento comunicativo,quando,onde e com que propósitos.Isso significa 
que precisamos examinar em detalhe as maneiras como o acesso ao discurso 
está sendo regulado por aqueles que estão no poder,como é tipicamente o 
caso de uma das formas mais influentes de discurso publico,qual seja,o da 
mídia de massa.(VAN DIJK,2008,p.19) 

 
O que fica implícito é que o prefeito tem a intenção de impedir o acesso da população 

à “verdadeira” informação com a compra da rádio. Diante disso, o vereador procura levar o 
leitor a refletir que o prefeito da cidade, ao fazer a compra da rádio Baixa-verde AM, visava 
apenas beneficiar a si próprio, não à comunidade local. Observemos a seguinte frase: “ainda 
põe sobre a mesa a força dos seus recursos financeiros particulares, sempre pronto a comprar 
pessoas e coisas. Até quando?” Notamos queo produtor da notícia, ao fazer uso da palavra 
“força” não quer se referir à força física, mas remete ao poder financeiro que o prefeito tem 
sobre os demais como algo bastante coercivo. De acordo com a notícia,ele se vale dessa 
“força”, ou seja, do poder financeiro para “comprar” pessoas e coisas, o que alude à 
manipulação de votos. Dessa forma, o prefeito, além da força dos seus recursos financeiros, 
passa a ter, com a Rádio Baixa Verde, um outro tipo de poder, sendo assim, mais um meio 
para a manipulação dos votos das pessoas do município de João câmara. Conforme van Dijk 
(2008, p.23): 
 

têm muitas formas de poder contemporâneo,contudo,devem ser definidas como 
poder simbólico,isto é em termos de acessos preferencial a- ou controle sobre o 
discurso público,seguindo a lógica da reprodução esboçada anteriormente.Controle 
do discurso público é controle da mente do público e, portanto, 
indiretamente,controle do que o público quer e faz. Não há necessidade de coerção 
se pode persuadir,seduzir,doutrinar ou manipular as pessoas. 

 
 Ainda nas palavras van Dijk (2008, p.23), “o poder simbólico pode ser derivado de 
outros tipos de poder. Assim, políticos têm acesso ao discurso público devido ao seu poder 
político.Isso tudo fica mais claro ainda quando o redator da notícia diz o seguinte: “o gestor 
agora tem sob seu controle absoluto mais de 95% da audiência no município, o que lhe 
permitirá dar aos fatos as versões que mais lhe aprouverem, sem receio do contraponto”. O 
noticiarista deixa transparecer sua crítica ao prefeito de maneira muito nítida. Isso nos leva a 
observar que há uma questão política por parte do produtor da notícia, pois ele é vereador da 
oposição ao prefeito. Desse modo, podemos notar que o produtor se vale de uma estratégia 
discursiva,quando ele faz uso dessas palavras citadas acima para poder fazer uma crítica 
àcompra da rádio pelo prefeito Vavá. 
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 Diante da análise acima, podemos notar que o noticiarista passa para os leitores uma 
imagem negativa quanto à ação do prefeito, ao fazer a compra da rádio Baixa Verde AM. Já na 
segunda apariçãodo verbo “pretendeu”, ele é utilizado para mostrar que “o gestor teve como 
objetivo apenas [...] calar a voz da oposição, não passar informação à população.” Para 
confirmar sua rejeição ao prefeito, o produtor afirma: “como é sabido por todos, aquela 
emissora de rádio constituía-se no veículo mais importante utilizado pelos que discordam do 
seu governo”. Obviamente, os que discordam do governo exercido pelo prefeito são os que 
compõem a oposição, estando ele como vereador da oposição dentro desse grupo. Assim, 
essa notícia não está apenas a serviço da informação, mas se entrelaça com uma espécie de 
discurso político do produtor.  

Cabe, assim, lembrarmos das palavras do blogueiro na entrevista a nós concedida, em 
que perguntamos: “Além da informação, de que modo as notícias veiculadas no blog 
contribuem para a sociedade em geral?” Ele nos respondeu da seguinte forma:  

 
O meu blog tem esse objetivo, ele contribui para a sociedade, tanto na parte cultural, 
transmitindo informações culturais e históricas, como na parte política, por que eu 
faço política, esclarecendo as pessoas, eu não faço política confundido as pessoas e 
essa é uma tarefa muito grande, pois infelizmente a política é feita em grande parte 
a partir da desinformação, levando desinformação, e eu trabalho exatamente na 
parte política do blog, esclarecendo as pessoas. Então, eu sempre estou fazendo 
contra pontos dos que querem confundir. Eu quero, na verdade, explicar. (Entrevista 
concedida pelo blogueiro Aldo Torquato no dia 22 set. 2011) 
 

O que Obviamente nos deixa clara há questão política presente na notícia, uma vez, 
que segundo o reporte o objetivo dele ao veicular as notícias na mídia através do seu blog, é 
esclarecer, Explicar e fazer contra pontos dos que querem confundir, o que nos deixa a 
entender que ele se refere à oposição, quando ele menciona a seguinte fala: ”dos que querem 
confundir”. 

 
2.   TRABALHO INFANTIL DEIXA NUA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 
Há tempos que a oposição ao prefeito Vavá vem dizendo que suas seguidas administrações, que já 
somam mais de 10 anos, não se preocupa[sic] com a geração de empregos no município de João 
Câmara. Os corregilionários do prefeito, inclusive os vereadores que lhe dão sustentação na Câmara, 
reagem dizendo que está tudo bem, o município está crescendo e o povo está gostando, prova disso 
são as votações recebidas pelo prefeito e seus candidatos, a exemplo da última eleição. "Se o povo 
não estivesse gostando, o prefeito não estaria ocupando o cargo pela terceira vez", dizem os seus 
adeptos. E já acenam com uma quarta eleição! 
A reportagem em edição nacional do programa A LIGA da TV BANDEIRANTES, levada ao ar no último 
dia 23, denunciando a presença de trabalho infantil na localidade do Amarelão e no Matadouro 
Municipal, comprova exatamente o contrário dos que dizem os partidários do prefeito e confirma as 
denúncias da oposição: a carência de oportunidades de emprego e os sub-empregos levam os pais a se 
servirem da mão de obra infantil para complementarem suas rendas. 
No município praticamente não existem indústrias. Nunca houve por parte do Executivo a iniciativa de 
implantar um Distrito Industrial, oferecendo terreno, infra-estrutura (água e energia elétrica) e 
incentivos fiscais, que seriam atrativos para a instalação de empresas em nosso município.O resultado 
foi o que se viu: nosso município sendo execrado em nível nacional. Exemplo negativo, que em nada 
nos orgulha. 
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Em tempo: as imagens das crianças lavando as vísceras dos animais, disputando o espaço com urubus 
e o mau cheiro insuportável vindo da fossa estourada foram classificadas como chocantes. 
Requerimento a ser apresentado hoje pelo vereador Aldo Torquato pedirá uma Audiência Pública, 
inclusive com a presença do representante do Ministério Público, para exame da situação. (Blog de 
Aldo Torquato, João Câmara/RN, 28 mar. 2011 - Postado por Aldo Torquatoàs 11h54min) 
 

 Na notícia acima, podemos perceber que o tema abordado pelo produtor é o trabalho 
infantil no município de João câmara. Segundo o autor, esse problema mostra que a atual 
administração não vai bem. Podemos observar isso no próprio título da notícia: “TRABALHO 
INFANTIL DEIXA NUA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL”. O produtor se vale do adjetivo “nua” 
para mostrar que o trabalho infantil deixa claro e evidente que a administração no município 
não está boa. O adjetivo “nua” traz consigo a ideia de “desmascaramento” da atual 
administração. 
 Ainda tratando da parte gramatical e lingüística da notícia, notamos que o blogueiro 
faz uso de alguns verbos na forma nominal, no caso no gerúndio. Vejamos os seguintes 
verbos: dizendo,crescendo, gostando, ocupando. Esses verbos são usados como um meio de 
apontar para uma suposta má administração. O primeiro verbo, que é repetido, logo na 
primeira vez que aparece, traz a idéia que não é de hoje que a oposição ao prefeito vem 
reclamando que a administração não anda boa, ou seja, que era uma coisa contínua que a 
oposição vinha dizendo desde muito tempo atrás. Já no segundo caso, o verbo “dizendo” é 
usado para mostrar que os corregilionários do prefeito, inclusive os vereadores, reagem 
dizendo que a administração está boa, ao contrário da oposição. 
 Para mostrar de uma forma crítica o que os administradores dizem em relação à atual 
administração, o produtor utiliza os outros verbos, a saber,crescendo,gostando,ocupando. O 
município está crescendo, o povo está gostando, se o povo não tivesse gostando, o prefeito 
não estaria ocupando o cargo, depois de mais dois mandatos. Para ser contra essa tese de que 
a administração está boa, ele utiliza outros verbos também no gerúndio, como é o caso de: 
denunciando,oferecendo,lavando, disputando.  
 No caso do primeiro verbo, denunciado, o autor faz uso, para mostrar à população que 
a reportagem em edição nacional do programa A LIGA da TV BANDEIRANTES, levada ao ar no 
último dia 23, estava denunciando a presença de trabalho infantil na localidade do Amarelão e 
no Matadouro Municipal, para desse modo,defender exatamente o contrário do que dizem os 
partidários do prefeito, que a atual administração está boa. E assim confirma as denúncias da 
oposição.  
 Já o verbo “oferecendo” ele também é usado para confirmar as denuncias da oposição, 
podemos notar isso quando o produtor cita: “Nunca houve por parte do Executivo a iniciativa 
de implantar um Distrito Industrial, oferecendo terreno, infra-estrutura (água e energia 
elétrica) e incentivos fiscais, que seriam atrativos para a instalação de empresas em nosso 
município”, ou seja, a atual administração não oferece oportunidades para as pessoas do 
município.  
 O terceiro e quarto verbos também servem como um meio de confirmar, mais uma 
vez, as denúncias da oposição. É o caso de: “lavando” e “disputando”, vejamos isso presente 
no fragmento retirado da própria notícia: “as imagens das crianças lavando as vísceras dos 
animais, disputando o espaço com urubus e o mau cheiro insuportável vindo da fossa 
estourada foram classificados como chocantes”. Os verbos mencionados acima são usados 
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dentro de uma contra-argumentação, ajudando a criar toda uma imagem negativa das 
crianças trabalhando. 
 Ainda em relação à analise da notícia acima, percebemos que o produtor da notícia 
mencionada, sendo vereador da oposição, faz uso de seu nome para ganhar credibilidade 
política, isso fica claro na citação a seguir: “Requerimento a ser apresentado hoje pelo 
vereador Aldo Torquato pedirá uma Audiência Pública, inclusive com a presença do 
representante do Ministério Público, para exame da situação”. Diante disso,fica evidente que 
há sim uma questão política por traz do discurso usado pelo blogueiro, pois ele diz que vai 
fazer um exame de tal situação, passando a idéia de que vai procurar resolver o problema.É 
de grande importância lembramos que, conforme Dijk (2008), se os poderosos necessitam 
controlar suas imagens na mídia de massa, para dessa maneira ganharem apoio e assim 
influenciar as mentes e as ações das pessoas, dessa forma, eles precisam em primeiro lugar 
controlar os detalhes discursivos da produção e, portanto, precisam saber produzir o discurso 
público. 

Ao fazermos uma breve análise das duas primeiras notícias acima, podemos observar 
uma grande ligaçao entre elas, pois fica evidente que ambas retratam a questão da política no 
município de João câmara. Ambas as notícias mencionadas pelo blogueiro (Aldo Torquato) 
passam uma imagem negativa em relação à má administração por parte do prefeito (Vavá) de 
João Câmara. Isso nos dá a entender que o blogueiro, de fato, faz uso dessas notícias para 
mostrar que a administração por parte do prefeito não está boa. Ao mesmo tempo serve para 
o vereador fazer política no município de João câmara. 

 
 
3. Praça Monsenhor Freitas com sinal de Abandono 
Considerada o “cartão postal” de João Câmara, a principal praça do centro da cidade dá sinais de 
abandono por parte da Prefeitura Municipal, responsável por sua manutenção. A Praça Monsenhor 
Freitas, mais conhecida como “Praça da Matriz” e cantada em verso e prosa como “cartão postal”, 
hoje é um retrato em preso[sic] e branco. 
As flores que a embelezavam, não existe[sic] mais, a grama está seca por falta de água e as palmeiras 
também dão sinais que não resistirão até o próximo inverno. A fonte luminosa que só é vista quando 
tem um grande evento na praça, está se transformando em um suposto criadouro de mosquito. Os 
bancos mal conservados e pra completar a iluminação é precária. Ontem mesmo, o blog constatou 
que só uma parte da praça estava com as luzes acesas, a outra parte completamente às escuras. 
É lamentável que o único ponto de encontro dos camarenses esteja relegado ao abandono e a[sic] 
própria sorte. Hoje nem guardas é visto mais no local. (Blog do Assis Silva, João Câmara/RN, 5 nov. 
2010 - Postado por Assis Silva às 05h22min) 
 

 
 Já na segunda notícia acima, é retratadoo abandono da Praça Monsenhor Freitas, da 
cidade de João Câmara, o qual já é sinalizado pela própria manchete da notícia: “Praça 
Monsenhor Freitas com sinal de Abandono”. Podemos observar então que a palavra 
“abandono”, que é um substantivo abstrato, carrega uma conotação bastante negativa em 
oposição ao substantivo “cartão-postal”, que remete a algo extremamente positivo. Além 
disso, a notícia faz uso dos adjetivos “preto” e “branco” para levar o leitor a observar que a 
praça (antes era considerada o cartão postal da cidade) é hoje um mero retrato em preto e 
branco, ou seja, está má conservada e sem vida, entregue totalmente ao abandono.  
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 Quanto à palavra retrato, ela pode ser vista como uma metáfora usada pelo produtor, 
uma vez que ele a uma fotografia, mas à situação da praça. Isso pode ser um exagero por 
parte dele, ao se referir a um retrato em preto e branco, pois a praça ainda conserva muito de 
sua vitalidade. Assim, ele faz uso da metáfora para fortalecer ainda mais a má aparência 
construída na notícia. Vejamos abaixo um trecho da notícia em que isso fica muito evidente: 
 

As flores que a embelezavam, não existe mais, a grama está seca por falta de água e 
as palmeiras também dão sinais que não resistirão até o próximo inverno. A fonte 
luminosa que só é vista quando tem um grande evento na praça, está se 
transformando em um suposto criadouro de mosquitos. 

 
 Diante disso, podemos observar que o produtor da notícia passa uma imagem negativa 
quanto à manutenção da Praça Monsenhor Freitas, funcionando indiretamente como crítica à 
administração local, isto é, em especial ao prefeito Ariosvaldo Targino. Não é fortuito que 
quando o blogueiro diz que o abandono é por parte da prefeitura municipal, a qual deveria 
fazer a manutenção da praça, obviamente. 
 É bem verdade que o blogueiro tenta se distanciar de sua versão dos fatos, dando a 
impressão de imparcialidade, como fica evidente no fragmento: “Ontem mesmo, o blog 
constatou que só uma parte da praça estava com as luzes acesas, a outra parte 
completamente às escuras.” Como vemos, ele não quer passar a informação que ele próprio 
foi averiguar o caso, mas sim o “blog”. Entretanto numa entrevista3 feita com o blogueiro 
Assis Silva, ele nos informou que ele próprio coleta os fatos e edita as notícias. Dessa forma, 
ele menciona “o blog” como uma forma de dar a impressão que ele não esteve envolvido na 
coleta dos fatos. É importante ressaltarmos novamente que: 
 

Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto 
de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um 
fragmento do real.Sempre que tentamos dar conta da realidade 
empírica,estamos as voltas com um real  construído,e não com apropria 
realidade (CHARAUDEAU, 2009, p.135). 

 

4.  Carro limpa-fossa é flagrado sendo lavado dentro do açude grande 
Carros limpa-fossas é flagrado sendo lavado no açude (Foto: Marco Montoril) 

Mais um fato de desrespeito a saúde e o meio ambiente. O carro limpa-fossas da Prefeitura Municipal 
de João Câmara foi flagrado sendo lavado dentro do açude grande. O colaborador do blog recebeu 
uma denúncia, foi averiguar e constatou o absurdo. Os ocupantes do carro tentaram intimidar o 
fotógrafo, mas este conseguiu fazer o flagrante. 
Coincidência ou não, o fato acontece justamente no dia em que termina o período do defeso e a 
prática da pesca começa a ser liberada. O açude Grande, um dos principais reservatórios da cidade, 
tem sido alvo de ações desse tipo, colocando em risco a saúde das pessoas que pescam e tomam 
banho naquele reservatório. Com a palavra a vigilância sanitária e a Prefeitura Municipal de João 
Câmara. (Blog do Assis Silva, João Câmara/RN, 31 mar. 2011 - postado às 19h37). 

                                                           
3 A entrevista foi realizada pelas bolsistas do IFRN (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte) Lilia Viana Barbosa, Maria Lusia Câmara e Maria das Vitórias Soares da Silva. Ela ocorreu no dia 
26 set. 2011, ocasião em que as bolsistas visitaram a residência do Blogueiro Assis Silva, situada na cidade de 
João câmara. 
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Na notícia acima, podemos notar que o produtor enfatiza a questão do desrespeito à 
saúde e ao meio ambiente, por parte da ação da prefeitura de lavar o carro limpa fossas 
dentro do açude grande localizado no município de João câmara. Diante desse problema 
apresentado pelo blogueiro, na notícia mencionada, ele nos deixa claro que a própria 
prefeitura está contribuindo para o descaso com a saúde e o meio ambiente. 

 É interessante observar que o blogueiro usou o advérbio “mais” para passar a idéia de 
que não é o primeiro nem o único ato de desrespeito cometido por parte da prefeitura. No 
mais, faz uso da palavra flagrante, para passar a idéia de que a prefeitura foi pega de surpresa. 
Com isso, o blogueiro constrói uma imagem totalmente negativa da administração da 
prefeitura de João Câmara. Nenhuma prefeitura com uma boa administração adotaria essa 
ação de lavar um carro limpa-fossas dentro de um açude que, segundo o produtor da notícia, 
“é o açude Grande, um dos principais reservatórios da cidade, o que realmente é uma falta de 
consideração com a população, pois ação desse tipo põe em risco a saúde das pessoas que 
pescam e tomam banho naquele reservatório. Sem falar no meio ambiente, que também 
acaba sendo vítima desse tipo de ação. 
 

Ainda em relação à quarta notícia, podemos observar através da coleta de 
dados(notícia) realizada entre o período de 2010 a 2011,que a mesma foi mencionada em três 
blogs da Região do Mato grande, sendo eles: o blog do Assis Silva (fonte original),dia da 
postagem,31/03/2011 às 19h37),blog do Sezimar, Jardim de Angicos, dia da postagem da 
notícia:01 abr. 2011 as 08h31 e o blog do Aldo Torquato,o dia da postagem da notícia 31 de 
março de 2011, 20h43min. Ficou evidente que os três blogs mencionam o problema da falta 
de vigilância sanitária no município de João câmara, sendo que ao fazermos uma comparação 
entre os três, observamos que apenas o blogueiro Sezimar Fonseca acrescenta um elemento 
novo que não é visto nas notícias veiculadas nos demais.  

A presença desse elemento novo fica evidente na lead: “Cadê a vigilância sanitária e a 
Prefeitura Municipal de João Câmara?”, ocasião em que o produtor da notícia leva o leitor a 
se questionar sobre a falta de ação por parte da prefeitura, a qual, segundo ele, não está 
agindo como deveria em relação à vigilância sanitária na cidade. Percebemos que o blogueiro 
trouxe um novo elemento, ao retirar a notícia da sua fonte original (blog do Assis Silva), 
podendo assim ser visto como uma estratégia discursiva por parte do produtor para gerar 
uma questão a mais em relação ao problema da falta de vigilância mencionado na notícia. 
Sem o acréscimo desse novo elemento na notícia, o leitor pode observar o problema da 
ausência da vigilância no local. Porém, quando o blogueiro Sezimar põe esse elemento novo 
na notícia, o problema passa a ser também um meio de reflexão e questionamento  para a 
população quanto à ausência e  à falta de ação por parte da prefeitura do município de João 
câmara. É importante ressaltamos, em relação a notícia, que ela: 

 
Tem um caráter de novidade: isso não quer dizer que não se tenha falado antes do 
acontecimento, mas que é trazido um novo elemento que até então era desconhecido 
do publico [...] Ai reside toda ambigüidade da expressão “novas” (theb news):há 
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elementos de informação que pode dar origem a um novo espaço 
temático(CHARAUDEAU, 2009, p.136). 

 
 

Ainda se valendo do ponto de vista da análise acima, é importante lembramos que o 
blogueiro Aldo Torquato ao fazer uso da notícia veiculada no blog do Assis Silva, ele pode 
estar utilizando-a como fins político. Uma vez que a notícia, veiculada no blog citado,tem o 
objetivo de passar uma imagem totalmente negativa da prefeitura do município de João 
Câmara. Isso fica evidente pelo fato do blogueiro ser vereador da oposição ao prefeito. Diante 
disso, ele almeja ganhar apoio político das pessoas que, ao lerem a notÍcia, passem a observar  
a falta de respeito da prefeitura local para com os moradores do município.  
 

 
5. HOSPITAL REGIONAL DE JOÃO CÂMARA FICA TEMPORARIAMENTE SEM MÉDICO NA URGÊNCIA E 

CAUSA REVOLTA DE PACIENTES 
Aconteceu na manhã desta quarta-feira (29) no Hospital Regional de João Câmara/RN que até as 
10h00min[sic] não havia médico no atendimento de urgência da unidade o que revoltou inúmeros 
pacientes que aguardavam a chegada do plantonista Dr. Edmilson. 
Nossa reportagem casualmente estava no local buscando atendimento para o repórter Evanuel Ataliba 
que necessitava de curativo após uma pequena cirurgia no dedo realizada ontem (28). 
Após ouvir a denúncia dos pacientes, procuramos também ouvir a direção do hospital por meio da Drª 
Andresa Barbosa (Assistente Social) que justificou a falta do plantonista motivado por questões de 
saúde segundo comunicado do mesmo já hoje, o que deixou a direção do hospital em situação difícil 
para uma substituição imediata. Para não comprometer o atendimento que hoje é referência na 
região, a direção na pessoa da Drª Andresa fez o remanejamento do médico plantonista das Clínicas e 
da Sala de Parto, o obstetra Dr. Gouveia, também sensível às necessidades da comunidade que 
fizeram o atendimento reivindicado pelos usuários do Hospital. Nosso Agendão parabeniza a Drª 
Andresa pela iniciativa tomada e agradece a digna atenção dada à imprensa local. (Blog do Evanuel, 
João Câmara, 29 dez. 2010 - postado por Blog de Evanuel Ataliba às 12h15m) 
 

 
 Essa notícia enfatiza a ausência de médicos na urgência do hospital Regional de João 
câmara e que tal ausência gera revolta por parte dos pacientes. Entretanto, podemos notar 
isso no título da notícia, vejamos: HOSPITAL REGIONAL DE JOÃO CÂMARA FICA TEMPORARIAMENTE SEM 
MÉDICO NA URGÊNCIA E CAUSA REVOLTA DE PACIENTES. Notamos que o autor cria uma imagem 
negativa do hospital, ao citar que a ausência de médicos provoca revolta por parte dos 
pacientes, entre os quais está o próprio blogueiro, que também necessitava de atendimento 
naquele momento. Porém, em outro momento de seu discurso, ele faz um elogio indireto em 
relação ao atendimento do hospital, quando diz: “Para não comprometer o atendimento”, 
pois o verbo “comprometer” nos transmite a idéia de colocar em perigo a “fama” do bom 
atendimento no hospital. Atendimento esse que, segundo o produtor da notícia, “hoje é 
referencia na região”.  

Podemos dizer então que essa notícia influencia de certa forma, a opinião da 
sociedade em relação à qualidade do atendimento do hospital regional do município de João 
câmara.Pois em entrevista4 realizada com o blogueiro Evanuel Ataliba (produtor da notícia), 

                                                           
4 A entrevista foi realizada pelas bolsistas do IFRN (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte) Lilia Viana Barbosa e Maria das Vitórias Soares da Silva. Na ocasião em que visitaram a 
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perguntamos de que forma essas notícias veiculadas no seu blog contribuem para a sociedade 
em geral?Ele nos respondeu da seguinte forma:  

 
para as pessoas se manterem informadas. Oferecemos conteúdo para manter uma 
informação, não damos direcionamento, não somos tendenciosos, agente só formula 
elementos para que as pessoas pensem e formem uma opinião de valor.” (Entrevista 
concedida pelo blogueiro Evanuel Ataliba no dia 09 set. 2011)  

 
Entretanto, vemos, por exemplo, como elementos direcionadores da opinião pública 

na notícia, o texto em negrito, que serve para dar destaque a certa idéia. De acordo ainda com 
o blogueiro e produtor da notícia analisada, ele costuma se valer dessa técnica, ou seja, do 
uso do texto em negrito, para destacar palavras de mais importância dentro da notícia. Assim, 
o uso do negrito na expressão “hoje é referência na região”, pode levar os leitores do blog a 
crerem que o atendimento é de boa qualidade. 

Além disso, o blogueiro parabeniza a atitude da Drª Andresa pela ação de fazer o 
remanejamento do médico plantonista das Clínicas, o obstetra Dr. Gouveia, para fazer o 
atendimento reivindicado pelos usuários do Hospital. Observamos ainda que o produtor da 
notícia chega até a atenção prestada pela direção do hospital: “Nosso Agendão parabeniza a 
Drª Andresa pela iniciativa tomada e agradece a digna atenção da à imprensa local.” 

O que de fato deixa o leitor a refletir se ele quis passar uma imagem negativa ou 
positiva do atendimento do hospital, uma vez que ele esta necessitando do atendimento e 
“parabeniza” de uma forma discreta a direção do hospital. Porém, fica claro que a imagem 
predominante usada pelo o produtor da notícia é a positiva, pois não só parabeniza a direção, 
mas também faz uso do texto em negrito “hoje é referencia na região”. Observamos que o 
blogueiro como paciente necessitado não se revoltou contra a ausência dos médicos, pelo 
contrário ele transmitiu para os leitores dessa notícia uma boa imagem quanto ao 
atendimento do hospital regional.Desse modo é importante salientarmos que:  

 
todo indivíduo possui duas “faces”: negativa e positiva. A negativa corresponde ao 
espaço ou “território” de cada um. Nele, as pessoas não querem ser incomodadas, 
impedidas ou controladas por outros. A face positiva tem a ver com a imagem que 
passamos socialmente para as outras pessoas (FAICLOUGH,2001, p.08) 

 
 

Portanto, podemos notar que a posição construída pelo blogueiro (Sezimar Fonseca) é 
a de uma pessoa que não quer mostrar a realidade verídica dentro da notícia,em relação a 
qualidade do atendimento do hospital regional de João câmara. Diante disso é importante se 
valermos mais uma vez,do que segundo Charaudeau nós diz em relação a noticia, vejamos: 
 

Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto 
de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um 
fragmento do real.Sempre que tentamos dar conta da realidade 
empírica,estamos as voltas com um real  construído,e não com apropria 
realidade.Defender a idéia que existe uma realidade oculta e que,para 

                                                                                                                                                                                        
residência do Blogueiro Evanuel Ataliba, situada na cidade de João câmara.A entrevista teve como objetivo 
coletar dados para nossa pesquisa. 
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desvelá-la,é necessário fazer explodir falsas aparências,seria reviver um 
positivismo de má qualidade”  (CHARAUDEAU, 2009, p.135). 

 
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Através deste trabalho, foi possível observamos como as notícias veiculadas em 
diversos suportes, como TV, rádio, jornal e, em especial, o blog acabam por contribuir, de 
certa forma, para mudar as atitudes dos leitores da região do Mato Grande. Dessa forma, as 
notícias, muitas vezes, não são apenas um meio de passar informação para os leitores, mas 
também uma estratégia por parte dos produtores para propagar questões de natureza 
política na região, em especial no Município de João Câmara. Sendo assim, a maioria dos 
blogueiros se vale de estratégias discursivas para conduzirem os leitores a acreditarem que a 
notícia é apenas um mero canal de informação, mas, na verdade, ela pode ser bastante 
opinativa, o que acaba sendo um método utilizado pelos seus produtores para exercerem 
influência, de cunho político, sobre seus leitores. 
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RESUMO  
O presente trabalho tem principal objetivo analisar, de 
forma crítica, o discurso publicitário em circulação na 
região do Mato Grande. São ainda objetivos da pesquisa: 
observar o poder que a publicidade tem na formação da 
identidade social dos jovens e quais são as estratégias 
utilizadas pela propaganda na tentativa de conquistar o 
mercado em potencial. Para fundamentação teórica do 
estudo, recorremos à teoria tridimensional do discurso 
presente no capítulo “Teoria social do discurso”, o qual é 
parte integrante do livro Discurso e mudança social, de 
Norman Fairclough (2008). Utilizamos também alguns 

conceitos referentes ao capítulo “Discurso e dominação: 
uma introdução”, que integra a obra Discurso e poder, 
de van Dijk (2008). E para que o estudo fosse 
concretizado, foram analisados alguns anúncios 
publicitários oriundos da rádio Baixa Verde AM, situada 
em João Câmara, considerada a capital da região. 
Também foram aplicados questionários junto aos jovens 
consumidores. Nosso estudo revela que há uma 
influência significativa exercida pela propaganda na 
formação da identidade dos jovens enquanto 
consumidores. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: publicidade, jovens, identidade social, consumismo, região do Mato Grande. 

 

PUBLICITY AND THE FORMATION OF THE SOCIAL IDENTITY OF THE YOUNG PEOPLE  
IN THE REGION OF MATO GRANDE 

 
ABSTRACT  
 
The present work has, as its main objective, to analyze, 
in a critical way, the advertising discourse publicized in 
the region of Mato Grande. Other objectives of the 
research are: observe the power of publicity in the 
formation of the social identity of the young people and 
which strategies are used by advertisement in the 
attempt to reach the potential market. The theoretical 
support for the study is the three-dimensional 
framework of discourse based on the chapter entitled 
“Social theory of discourse” of the book Discourse and 
social change by Norman Fairclough (2008). We have 
also recurred to a few concepts contained in the 

chapter “Discourse and hegemony:  an introduction” in 
the book Discourse and power by van Dijk (2008). To 
turn the study feasible, some advertising 
announcements publicized by Baixa Verde radio, which 
is situated in the town of João Câmara (considered the 
capital of the region) were analyzed. Questionnaires 
were also given to the young consumers of the region. 
Our study has revealed there is a significant influence of 
advertisement on the young people of the region.  

 

 

 KEY-WORDS: publicity, young people, social identity, consumerism, region of Mato Grande.  
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A PUBLICIDADE E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL DOS JOVENS NA RAGIÃO DO MATO 

GRANDE 

 
INTRODUÇÃO 
 

Ao andarmos pelas cidades brasileiras, tanto nas de grande, como nas de pequeno 
porte, a publicidade se articula, nos mais diferentes âmbitos da sociedade, atingindo todos os 
públicos, desde crianças até pessoas idosas. Ela está em faixas, outdoors e cartazes, colocada 
em lugares, muitas vezes proibidos, por leis municipais e estaduais que regulamentam o uso 
da publicidade nos espaços públicos. Além disso, ainda há os panfletos distribuídos nas 
entradas das lojas, em locais públicos e nas casas dos possíveis consumidores, que inundam o 
cenário urbano de lixo propagandístico, poluindo o meio ambiente.  

Atualmente, as escolas também não estão fugindo a essa realidade. Muitas delas são 
utilizadas como veículos de publicidade na divulgação de festas e de lojas importantes das 
cidades, sendo que em sua maioria não oferecem pautas de reflexão sobre o consumo 
responsável e sustentável. A publicidade está estampada nas páginas de revistas e jornais. É 
item indispensável nos blogs e em muitos sites na internet. Também se faz presente nas 
emissoras de rádio e TV, que são as grandes janelas vivas da propaganda contemporânea. 

A publicidade se tornou um dos grandes senhores da modernidade, presente em todas 
as camadas sociais e em quase 100% dos países do globo. Nas áreas metropolitanas, ela chega 
ao nível de poluição visual, pois, muitas vezes, em viadutos, postes, margens de algumas 
rodovias, por exemplo, há uma presença enorme de cartazes, faixas, outdoors e outras formas 
de propagandas. Isso é algo que deveria ser massivamente combatido por meio de 
conscientização, mas principalmente através de ações dos órgãos competentes, o que na 
maioria das vezes não acontece. 

É importante analisar do ponto de vista crítico a forte presença da publicidade nos 
grandes centros urbanos, demonstrando que ela é sinal das estruturas sociais que norteiam o 
mundo contemporâneo, através de discursos que visam influenciar e até manipular os desejos 
e as vontades dos receptores. Mas, fora das grandes cidades, como será que a publicidade se 
articula? Partindo desse questionamento, nosso estudo buscará divulgar como se dá a 
produção dos anúncios na região do Mato Grande¹ e quais os seus efeitos para a região. 

O estudo será norteado por alguns conceitos presentes no capítulo “Discurso e 
dominação: uma introdução”, da obra Discurso e poder, de Teun A. Van Dijk (2008), e pela 
concepção tridimensional de discurso de Norman Fairclough (2008) em sua “Teoria Social do 
Discurso”, que integra o livro Discurso e mudança social. 

 Para a realização do estudo, serão avaliados anúncios publicitários da cidade de João 
Câmara, principal pólo econômico e de prestação de serviços da região, assim como também 
os resultados de questionários aplicados com jovens da região. Os anúncios são provenientes 
das emissoras de rádio Assunção 89 FM, Baixa Verde AM e do telão atualmente instalado na 
Praça Monsenhor Lucena Dias, em João Câmara. 
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: dilemas e perspectivas 
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 O discurso enquanto configuração social e simbólica do mundo ao qual pertecemos se 
faz presente em todos os lugares, manifestando-se das mais variadas formas e servindo aos 
diversos interesses das camadas que compõe a sociedade. Assim, para Normam Fairclough 
(2008, p. 91) “(...) O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 
significação do mundo, constituído e construindo o mundo em significado.” Deste modo o 
discurso é formado e formador das concepções, das opiniões e teorias que circulam em todo 
o globo, afinal, são essas as formas de comunicação entre os seres humanos, é a linguagem 
como prática social e ideológica articulada de maneira dialética com a estrutura social. 

 Para Fairclough (2008) há três implicações construtivas do discurso. Primeiro contribui 
para a formação de “identidades sociais” e “posições de sujeito”; segundo para “construir 
relações sociais entre as pessoas”; e terceiro colabora para a edificação dos “sistemas de 
conhecimento e crença.” Ou seja, o discurso é o moldador das relações existentes no mundo 
em todas as suas formas e convenções, é o construtor das personalidades e dos símbolos que 
identificam as pessoas de acordo com suas identidades e culturas por meio da prática 
discursiva.  

 A Análise Crítica do Discurso (ACD), modalidade de estudo de averiguação apreciativa 
dos discursos, funciona como análise das visões de mundo que fazem parte dos 
acontecimentos e como esses eventos se relaciona com a linguagem, o discurso, a ideologia e 
a sociedade (PEDRO, 1998), é pautada na concepção tridimensional do discurso, que reúne 
três tradições analíticas: o texto, a prática discursiva e prática social, cada uma das quais é 
indispensável para a análise do discurso enquanto partícula inerente a realidade social. Esses 
pilares se relacionam de maneira a produzir falas e maneiras de viver que se adéquem as 
formas de vivência de determinado grupo ou mesmo sociedade, coligando os que são iguais 
nas crenças, conhecimento e vivências e afastando os que não compartilham desta realidade.  

 Os textos podem ser compreendidos como a formulação de signos com sentidos e 
significados particulares, assim “os textos são feitos de formas às quais a prática discursiva 
passada, condensada em convenções, dota de significado potencial” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 
103). Ou seja, os textos são feitos para passar uma mensagem e sua compreensão se dará de 
acordo com os contextos sociais dos receptores e do que se quer de fato repassar. Sua 
análise, de acordo com Fairclough (2008), pode ser estabelecida em quatro itens: o 
vocabulário, a gramática, a coesão e a estrutura textual, ambos se comportando como a 
“arquitetura” dos textos. 

 No que se refere à prática discursiva, esta estabelece os métodos de produção, 
disseminação e consumo textual. O contexto se mostra um fator de grande importância na 
construção dos textos, pois esse processo se dará mediante as condições sociais vigentes em 
determinados lugares e grupos, assim se dá também a sua distribuição e consumo. Diante 
disso a interpretação por parte de quem recebe esta ação depende da prática social que este 
tem do decorrer de sua vida. Esta prática diz respeito tanto à ideologia que o texto comporta, 
ou seja, o discurso é uma ação que exerce poder, pois tenta impor formas de se pensar ou agir 
perante situações ou objetos. 

 

 Faz-se necessário elucidar que a ACD é uma área, onde o discurso é apresentado como 
elemento básico para a noção de contexto, sendo a linguagem extremamente relacionada ao 
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aspecto social. Nos dizeres de Wodak (2003), a ACD tem um grande interesse na relação entre 
linguagem e o contexto social, na qual: 

“[...] garante que a linguagem se ache entrelaçada com o poder social de um bom 
número de maneiras: a linguagem clássica o poder, expressa poder, está presente ali 
onde existe um desafio ao poder ou uma luta para consegui-lo. O poder não deriva 
da linguagem, mas a linguagem pode ser utilizada para desafiar o poder; para 
subvertê-lo, para alterar as distribuições de poder a curto e a longo prazo. A 
linguagem constitui um meio finamente articulado para diferenças de poder 
existentes nas estruturas sociais hierárquicas. [...] A ACD se interessa pelos modos 
em que se utilizam as formas linguísticas em diversas expressões e manipulações do 
poder.” (WODAK, 2003, p. 31). 

 Diante do exposto acima é importante compreender que o homem não é um ser 
pacífico na recepção dos discursos alheios a sua maneira de viver ou impostos por uma classe 
social superior a sua, sendo que, como fala Emília Ribeiro (1998, p. 20):  

“A Análise Crítica do Discurso opera, necessariamente, com uma abordagem de 
discurso em que o contexto é uma dimensão fundamental. Mas, ao contrário de 
outras abordagens, conceptualiza o sujeito não como um agente processual com 
graus relativos de autonomia, mas como sujeito construído por e construindo os 
processos discursivos a partir da sua natureza de actor ideológico. (...).” 

 Ou seja, o homem é construído a partir das bases de mundo já existentes antes de seu 
nascimento e constrói processos discursivos de acordo com a interpretação que têm da sua 
realidade de mundo. 

 Outro ponto que merecer aqui ser discutido são os Estudos Críticos do Discurso (ECD), 
preocupados com os tipos de poder que provocam abuso e desigualdade social mediante a 
manipulação de determinados elementos da construção discursiva. Segundo Van Dijk (2008, 
p. 12) “O discurso não é analisado apenas como um objeto “verbal” autônomo, mas também 
como uma interação situada, como uma prática social ou como um tipo de comunicação 
numa situação social, cultural, histórica ou política. Sendo assim é importante analisar o 
discurso em todas as suas dimensões para entender as formas de dominação existentes. 

 Atualmente muito se fala em poder e diversas são as suas interpretações de acordo 
com os estudos de vários teóricos e suas linhas de pesquisa. De acordo com Van Dick (2008, p. 
17), 

“Embora haja muitos conceitos de poder na filosofia e nas ciências sociais, (...), eu 
defino essencialmente poder social em termos de controle, isto é, de controle de um 
grupo sobre outros grupos e seus membros. Tradicionalmente, controle é definido 
como controle sobre as ações de outros. Se esse controle se dá também no interesse 
daquele que exercem tal poder, e contra os interesses daqueles que são controlados, 
podemos falar de abuso de poder.” 

 O abuso de poder é ação corriqueira no mundo, seja ele de interesse político, 
econômico ou social, principalmente no que se refere às classes mais baixas ou desfavorecidas 
da sociedade, e mesmo estas também atuam como difusor de controle, embora que de 
menor impacto sobre determinadas coisas inerentes a sua realidade. 

Publicidade e seu poder de influência 
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 A publicidade, diante de suas circunscrições, se apresenta como um gênero discursivo 
estratégico por está imbuído de interesses e servindo para convencer as pessoas sobre 
determinado serviço ou produto. Charaudeau (1981, p.1) consideram o tema propaganda 
mais abrangente que publicidade. O primeiro estaria relacionado a todos os tipos de 
mensagens (política, religiosa), enquanto a publicidade se restringiria apenas às mensagens 
comerciais. Sendo ainda a linguagem da publicidade mais leve, pois no lugar de impor ordens, 
tenta seduzir de uma forma disfarçada, sem deixar transparecer suas verdadeiras intenções. A 
publicidade, como sinônimo da propaganda, se tornou o símbolo mestre da sociedade atual, 
regida pelos avanços tecnológicos, pela industrialização e comercialização de tudo. 

 Para Carvalho (2007, p. 12), a linguagem publicitária é caracterizada pela “sedução e 
persuasão”, é necessário que se deixem subentendidas seus verdadeiros intuitos, articulando 
um mundo ideal de prazer e realidade, indicando o que deve ser usado destacando a marca e 
objeto, na tentativa de firmar uma ideologia ou um modo de ser. Neste sentido, segundo 
Carvalho (apud Tavares, 2006) o discurso publicitário apresenta-se como ferramenta de 
controle social, e como forma de cumprir tal tarefa, dissimula igualdade, retirando da 
superfície textual os apontadores de autoridade e poder. 

 Tavares (2006, p. 119) discorre que a publicidade se manifesta como uma mensagem 
paga veiculada pela mídia com o propósito de comercializar um produto ou serviço, se 
respaldando na concepção de uma marca comercial, que tem um público alvo já determinado. 
Para que todos esses artifícios tenham efeito são utilizados “recursos linguísticos e estilísticos 
de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e emocionais.”  

 Quanto ao vocabulário utilizado pela publicidade, Carvalho (2007) descreve que são os 
substantivos, verbos e adjetivos as classes preferidas. De acordo com a autora, os 
substantivos são ideais para a criação de um nome próprio (marca), construindo um 
simbolismo ou identidade do produto. Os adjetivos têm a função de agregar significados ao 
produto e aos verbos cabe o papel de criar uma linguagem de convencimento, induzindo à 
ação de consumo. 

 O consumismo parte da premissa da escolha, o que comprar, por que comprar, em que 
local comprar. O papel do discurso publicitário, neste entremeio, é tentar responder a essas 
questões, com a intenção de influenciar aquele que consome, o que pode acarretar 
conseqüências negativas como a disseminação de ideologias na construção disfarçada das 
identidades sociais, que coloca anseios, desejos que não apresentam a menor importância na 
vida das pessoas, e contribuem para um consumismo desenfreado. 

A publicidade está presente nos mais variados cenários de uma nação. Cabe a ela 
propagar ou destituir a cultura de consumismo de um dado produto. Ela convence, 
desconvence de acordo com suas próprias intenções e métodos. A classe dominante (a que 
detém maior poder de capital), a qual é formada pelos que detêm o poder de convencimento 
ou o poder do capital, utiliza a publicidade para manter o poder ou aumentá-lo. Às demais 
classes cabem a função de consumir esses modos de ser. 
 
Identidade e Juventude 
  
 O termo identidade ainda não comporta uma definição única e homogênia. Desde a 
antiguidade clássica há registros de que Aristóteles, grande filósofo grego, descrevia a 
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identidade como a “unidade da substância” (RIBEIRO apud ROSA, 2008, p. 48). 
Posteriormente, segundo Laurenti e Barros (2000, p. 02), muito se aliou e ainda se alia 
identidade as questões pertinentes a personalidade de cada indivíduo, conjugando uma 
concepção muito individualista, portanto, é necessário compreender que apesar de sua 
popularidade o termo abrange um campo extremamente complexo na determinação de 
conceitos. 
 Nas ciências sociais são muitas as tentativas de encontrar um significado próprio para 
identidade. Mas é na teoria de Erikson (1972) que se encontram as bases mais firmes para sua 
compreensão, por este incluir em seus estudos a questão da “construção das identidades”, ou 
seja, ele afirma que ter uma identidade é um processo social e atemporal, por esta já existir 
na sociedade antes de nosso nascimento e continuará depois de nossa extenuação. Assim 

“A formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação 
simultâneas, um processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, 
pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira 
como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia 
que é significativa para eles; enquanto que ele julga a maneira pela qual eles o 
julgam, à luz do modo como se percebe a si próprio em comparação com os demais e 
com os tipos que se tornaram importantes para ele.” (ERIKSON, 1972, p.21).   

  
 Partindo dessa premissa a construção da identidade dos indivíduos passa pelas ações 
sociais e pessoais de cada um, são as experiências e interações que ocorre entre eles, os 
outros e o meio em que vivem que determinaram o eu social e a imagem de si mesmo que 
cada um tem.  
 Para Laurenti e Barros (2000, p. 7): 

 
“A identidade é o ponto de referência, a partir do qual surge o conceito de si e a 
imagem de si, de caráter mais restrito. Seria mais sensato dizer que essa 
singularidade, o reconhecimento pessoal dessa exclusividade, não é construída, mas 
vai sendo construída, a fim de abandonar a noção de imutabilidade. A identidade não 
se apresenta sob a forma de uma entidade que rege o comportamento das pessoas, 
mas é o próprio comportamento, é ação, é verbo.” 

  
 Assim a identidade é um movimento com sucessões e mudanças, não sendo ela  
responsável por determinar o comportamento das pessoas, pois este já se define como 
identidade. São as imagens que se constroem ao longo da vida de si mesmo a partir da cultura 
em que estamos inseridos, e como esta interpreta o mundo e como nós mediante a ela 
edificamos nossas crenças e opiniões. 
 Diante do exposto acima é verificável que qualquer sociedade não é homogênia, ela é 
formada por uma diversidade ideológica e maneiras de sentir e fazer. No entanto, os grupos 
que não compartilham determinados modos de viver são descriminados e sofrem violências 
diversas, como física e psicológica, sendo esta uma maneira de impor uma consciência 
coletiva e mostrar que alguns estilos de existir são melhor que outros. 

 A publicidade se apodera da identidade, no sentido de influir no seu processo de 
construção, mostrando através de suas artimanhas um modo ideal de ser. Os jovens são o 
público preferido da publicidade por estarem numa fase de grandes incertezas e de fácil 
manipulação na busca do status social, o que conseqüentemente retarda o processo de 
amadurecimento gerando adultos altamente inseguros e consumistas. 
 O consumo tornou-se neste século um fato social comum, crianças, jovens, adultos e 
idosos parecem ser consumidores por natureza, ou seja, parece ser uma coisa inata ao ser 
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humano. A publicidade acabou por tornar o consumismo um valor inerente aos nossos 
sentidos, transformando esse ato numa ação normal e sem questionamento, através dos 
valores sociais e psicológicos oferecidos por alguns produtos e serviços. Assim sendo, de 
acordo Rocha (2000, p. 18), 

 
“Para entender o consumo é preciso conhecer como a cultura constrói esta 
experiência na vida cotidiana, como atuam os códigos culturais que dão coerência às 
práticas e como, através do consumo, classificamos objetos e pessoas, elaboramos 
semelhanças e diferenças. E assim ver os motivos que governam nossas escolhas 
entre lojas e shoppings, marcas e grifes, estilos e gostos – longe de desejos, instintos 
ou necessidades – são relações sociais que falam de identidades e grupos, produtos e 
serviços.” 

 
 As marcas são um dos maiores instrumentos de consolidação de status social do 
mundo contemporâneo, sendo os jovens os grandes influenciados por esta premissa. A 
denominação “jovem” sobreposta a ambos os sexos pode deparar variações quanto à ocasião 
de idade e em função dos fatores culturais. A Constituição Brasileira de 1988, por meio do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, delega que a juventude abarca a fase que vai dos 12 
aos 18 anos, para a Assembléia Geral das Nações Unidas e o Banco Mundial perfilham que o 
termo, comumente, abrange aqueles de faixa etária entre 15 e 24 anos. 
 A formulação do perfil do jovem consumidor se dá através do investimento que as 
grandes corporações fazem na elaboração dos produtos oferecidos e da ideologia que se 
manifesta através deles, além da identificação e interação desse público com esses agentes de 
atuação. No que concernem as marcas essas para terem boa aceitação, precisam distribuir 
uma imagem positiva diante da sociedade, agregando valores de superioridade e 
pertencimento a um determinado grupo de atuação social,  que tenha efeito sobre os demais. 
 A juventude diante de suas atribuições sociais utiliza o consumo como forma de 
inserir-se em determinados ambientes e grupos na busca do ideal de ser ou se firmar 
ideológica e pessoalmente como agente de status. 
 
 
A PUBLICIDADE E OS JOVENS NA REGIÃO DO MATO GRANDE 

 Ao analisarmos a economia da região do Mato Grande, perceberemos que grande 
parte das cidades se organiza através dos sistemas da agricultura, caça e pesca de produtos 
que se adéquam ao clima do lugar. Alguns programas de desenvolvimento como DRS 
(Desenvolvimento Regional Sustentável) do Banco do Brasil e Mulheres Mil do Governo 
Federal têm sido articulados, na tentativa de incentivar o crescimento com a implantação de 
tanques de Tilápias em alguns assentamentos rurais da região. Além do oferecimento de 
oficinas e palestras que visam encontrar formas sustentáveis para as práticas desenvolvidas 
nestes ambientes, segundo dados do site www.empresamercado.com.br (acesso em: 10 de 
agosto de 2011). 

Outros pontos de investimentos na região são as cooperativas e associações que se 
apresentam em grande número. Visando atender essa demanda o IFRN (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte), instalado em João Câmara em 2009, 
oferece o curso Técnico em Cooperativismo. No intuito de formar profissionais que se 
articulem e se organizem para a manutenção dos empreendimentos já existentes (como é o 
caso da Associação de feirantes, situada na Rua Capitão José da Penha – João Câmara, que 
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presta serviços aos trabalhadores associados da feira livre e do comércio varejista da cidade). 
No sentido de proporcionar um serviço especializado e de qualidade visando o 
aprimoramento destas iniciativas solidárias. 

Apesar dos investimentos implantados, a região ainda está longe de oferecer uma 
melhora na condição de vida de boa parcela da população. De acordo com o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Território do Mato Grande – RN, realizado em 2006, o IDH 
(índice de Desenvolvimento Humano) da região é de 0, 625, um valor muito baixo quando 
comparado ao da capital, cujo valor é de 0, 7873, e também está abaixo da média do estado 
que é de 0, 702.  

Essa situação é preocupante, pois demonstra uma economia fraca e poucas iniciativas de 
sentido público e privado, refletindo uma desigualdade social alarmante. A população rural 
vive da agricultura familiar, da renda dos aposentados e de outros benefícios do governo como 
Bolsa Família e Bolsa Escola. Quando a situação fica insustentável é grande a migração para a 
capital em busca de uma vida melhor, o que apresenta consequências maléficas para as duas 
partes, pois a capital fica superlotada, principalmente nos bairros periféricos, aumentando o 
índice de violência e criminalidade. E para o labutador, na maioria das vezes quando consegue 
emprego é em condições precárias de segurança e saúde, reduzindo seu tempo útil de vida ou 
até mesmo ocasionando a morte. 

Mesmo diante da situação que a região apresenta é maciço o investimento das lojas e 
supermercados em propagandas na tentativa de vender produtos e serviços ao maior número 
de pessoas possível, o que muitas vezes acaba por culminar no endividamento de grande 
parte da população. É ampla a circulação de carros de som com propagandas em todos os 
pontos da cidade, além da entrega em domicílio de panfletos com os produtos, serviços e 
promoções desses ambientes de compra. Outro recurso muito utilizado são as emissoras de 
rádio, que cobram certa quantia para veicular os anúncios. O seguinte anúncio faz parte do 
acervo propagandístico da loja Camila Modas, localizada no centro da cidade de João câmara, 
e que apresenta alguns elementos cabíveis a uma análise crítica do discurso: 

 
1-Camila... Camila Modas, dez anos de tradição; dez anos de sucesso, traz pra você as 
melhores marcas do país e uma grande variedade em roupas masculinas e femininas, 
cama, mesa e banho. Quer andar bonita, elegante e gastar pouco? Visite Camila 
Modas, e mais! À vista 20% de desconto em todas as mercadorias e ainda dividimos 
em três vezes no cartão VISA e em cinco vezes nos cartões MASTER e HIPER. O que 
Você está esperando? Camila Modas: com as principais tendências da moda 
atualizada para você! (Rádio Baixa Verde, João Câmara/RN, Setembro de 2010). 
 
2- [Eu quero é banho de cheiro, eu quero é banho de lua, eu quero é namorar, com o 
B a bá dos teus olhos morena, bonita...]. Prolongue a sensação refrescante do seu 
banho com água de colônia do Boticário. [Eu quero é banho de cheiro, eu quero é 
banho de lua]. São dez diferentes fragrâncias para homens e mulheres que refrescam 
e perfumam todos os dias. O Boticário acredite na beleza.” (Rádio Baixa Verde, João 
Câmara/RN, 01 de outubro de 2010). 

 
O vocabulário utilizado pelo anúncio 1 apresenta as competências e atribuições da loja, 

colocando termos como “dez anos de tradição”, “dez anos de sucesso”, “traz para você as 
melhores marcas do país”. Com o sentido de oferecer ao cliente um ambiente confiável, que 
está no mercado há certo tempo e que o mesmo encontrará nele tudo que precisa, pois as 
melhores marcas da nação se encontram neste espaço. O anúncio 2 começa com uma música 
que utiliza o pronome eu como condutor da mensagem, antes do consumidor responder por si 
só já é induzido inconscientemente a querer algo, ou melhor, o produto oferecido, que no caso 
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se refere a uma linha de fragrâncias do Boticário. 
Por conseguinte o primeiro anúncio traz perguntas como “quer andar bonita, elegante e 

gastar pouco?” delegando indagações que qualquer pessoa diria sim como resposta, e diante 
desta o anúncio mostra o caminho certo a seguir: “visite a Camila Modas,” mostrando para a 
pessoa qual a resposta apropriada. Outro ponto que merece ser discutido é quando se coloca 
“está esperando o que?” como se o possível consumidor estivesse perdendo tempo em não 
comparecer a determinada loja. O anúncio 2 apresenta o verbo prolongar no imperativo, 
reforçando a ideia de compra, e no caso prolongando a sensação do banho. Neste sentido 
podemos falar em “controle da mente”, segundo Van Dick (2008, p. 20): 

 
“[...] O “controle da mente” envolve muito mais do que apenas compreensão da 
escrita ou da fala; envolve também o conhecimento pessoal e social, as experiências 
prévias, as opiniões pessoais e as atitudes sociais, as ideologias e as normas ou 
valores, entre outros fatores que desempenham um papel na mudança de 
mentalidade das pessoas.” 

 
 Deste modo a população jovem, ainda em busca do eu que tentará ser futuramente e 
diante de todas as suas inseguranças, ao se deparar com interrogações deste nível e com 
respostas prontas não pensará muito em procurar a loja na tentativa de sanar suas 
inseguranças, ou mesmo sentir que pertence a determinado grupo que anda elegante, bonito, 
entre outros quesitos. A propaganda 2 reforça ainda mais essa ideia ao pedir que possível 
consumidor “acredite na beleza”. Isto é fruto das transformações do mundo contemporâneo 
e da globalização que molda um jovem que busca a si mesmo através do consumo e do 
sentido que isto tem em relação a sua identidade social, cultural e econômica. Portanto, como 
afirma Santos apud Soros (2004, p.13) “a maior disponibilidade de produtos de informação, 
de marcas e da sua divulgação através dos mais variados meios dão força à cultura de 
consumo.” 
 Quanto às formas de pagamento o anúncio 1 oferece descontos, prazos e formas de 
pagar. Ainda enfatiza que na Camila Modas estão as principais tendências da moda 
atualizadas. A marca é outro critério que merece destaque por esta se comportar na maioria 
das vezes como o divisor de águas no momento da escolha. Ou seja, a ideologia 
fundamentada por traz da marca e disseminada pela propaganda é quem vai decidir a 
compra, por que  

em cada anúncio vendem-se estilos de vida, sensações, emoções, visões de mundo, 
relações humanas, sistemas de classificação, hierarquia em quantidades 
significativamente maiores que geladeiras, roupas e cigarros. Um produto vende-se 
para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente”. (IMETRO & 
IDEC, 2002, p. 14. Disponível em: 
<bvirtual.indecopi.gob.pe/colec/publicidade.pdf>. Acesso em 18 de julho de 
2011) 

 
Destarte a propaganda se difunde em todas as classes, idades e culturas, mas apenas 

alguns têm acesso de fato ao produto ou serviço oferecido, mas estes oferecem a todos os 
ideias de ser e fazer, como nas palavras de Nelly de Carvalho (2007, quando diz que: 

 
“Ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos 
jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal, verdadeira 
ilha da deusa Calipso, que acolheu Ulisses em sua Odisséia- sem guerras, fome, 
deterioração ou subdesenvolvimento-. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza 
perfeita e não-perecível.” 
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 E é neste mundo que qualquer jovem gostaria de estar, para eles o importante é 
sentir-se seguro de alguma maneira, e uma das formas que o mundo atual proporciona é o 
consumismo maciço por parte desta parcela da população. 

   O questionário socioeconômico realizado com alguns jovens da região do Mato 
Grande, com faixa etária entre 10 e 20 anos, não teve como objetivo a obtenção de dados 
estáticos, apenas de comprovação de algumas situações, como quais as marcas mais 
consumidas, qual a renda mensal das famílias e quanto desta era direcionada para aquisição 
de utensílios como roupas e calçados. No que se referem às marcas as duas mais cotadas 
pelos jovens da região foram “Menina morena” e “Jacris”, que mostram tendências parecidas 
e procuram atingir o público juvenil com idade até os 20 anos.  

 A marca Menina Morena (MM) está no mercado desde 2001, e vem crescendo no 
cenário nacional e moldando alguns estilos de ser das jovens que aderem ao seu estilo, neste 
sentido 

“Ser Menina Morena é está sempre jovem e de bem com a vida, é ser versátil e 
criativa, conectada a tudo que envolve o seu universo. A garota MM busca estilo 
próprio e adora se vestir bem! A menina Morena também se preocupa com a 
educação ambiental da nova geração; apóia a campanha “Por um Mundo 
Sustentável”, que transmite para os jovens a importância de atitudes diárias para a 
preservação do meio ambiente.” (Disponível em www.meninamorena.com.br. 
Acesso em 11 de setembro de 2011). 

 Nota-se que esta marca induz ao jovem se adequar a uma maneira de ser e ver o 
mundo, ou seja, pertencer a esse grupo é ser criativa, é estar antenado com as coisas, saber o 
que quer e o que decidir, é ter autonomia de escolhas e ter estilo próprio. A busca da 
identidade social dos jovens perpassa por essas questões, eles precisam se identificar com o 
meio em que vivem e adquirir determinadas simbologias que o identificam como ser que 
pertence a algum lugar. Ainda se verifica que o grande intuito desta marca é dar 
personalidade física e psicológica aos seus produtos, situá-los num determinado contexto e 
influenciar certos grupos, pois a moda indica o status e a classe social, idade e o próprio 
espaço onde mora, refletindo o jeito de ser de um indivíduo ou grupo. 

 Outra questão pertinente a esta análise é a preocupação com o meio ambiente que a 
pessoa possivelmente terá ao adquirir um produto desta marca, moldando atitudes que 
levem a um comportamento adequado frente às divergências do mundo atual. Desta forma 
“entender o uso da linguagem como prática social implica compreendê-lo como um modo de 
ação historicamente situado, que é tanto  

constituído socialmente como também é constitutivo de identidades sócias, relações e 
sistemas de conhecimento e crença, (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 26), assim o discurso 
ambiental sendo uma necessidade dos novos tempos e uma ideologia fomentada pelas 
grandes organizações é utilizada como justificativa sustentável para a venda e compra dos 
produtos oferecidos. 

 A Jacris é outra marca que atinge o público jovem da região do Mato Grande. Está no 
mercado desde 1990 e apresenta segundo dados de seu sítio um bom faturamento anual. A 
sua marca diz que 
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“Você entrou no mundo JACRIS. Um mundo repleto de atitude, beleza, sofisticação e 
alegria. Venha descobrir com a Jacris o que é estar na moda. Seja original, fashion e 
com estilo. Use Jacris e faça sucesso nas baladas, no colégio, no shopping e em 
qualquer passarela que você esteja. Seja verão ou inverno, primavera ou outono. A 
Jacris está sempre pronta para você.” (Disponível em www.jacris.com.br. Acesso em 
15 de julho de 2011). 

 A Jacris se apresenta como um mundo alternativo ao que vivemos. Um mundo que 
oferece tudo que qualquer pessoa gostaria de ser ou ter, ou seja, ao vestir a referente marca 
você terá atitude, será bonita, disseminará sofisticação e beleza, como se esses quesitos tão 
subjetivos e inerentes a personalidade humana fossem compráveis ou estivessem à venda. Os 
pontos mostrados no conceito acima são as exigências reais da sociedade, ser aceita(o) 
depende do comportamento que se tem diante de determinadas coisas como a beleza, as 
atitudes coerentes com os modos  de viver, assim a construção da identidade passa por esses 
dois momentos: o eu dialogando com o mundo, e este dialeticamente com o eu, no mais se 
compreende que o 

... o tráfego entre o eu e a sociedade se dá nos dois sentidos. Suas ideias e 
sentimentos sobre si mesmo afetam o modo como você interpreta os 
acontecimentos, como recorda deles e como reage aos outros. Mas também os 
outros, por seu turno, ajudam a moldar o seu sendo do eu. (RIBEIRO apud MYERS, 
2008, p. 38). 

  
 Deste modo o conceito que se tem de si e do mundo depende de como a nossa 
personalidade o ver e de que maneira ela é influenciada pelas ideologias e simbologias 
existentes e distribuídas pelas propagandas midiáticas, pelas grandes corporações e pelos 
próprios anseios que a globalização injeta em cada indivíduo.   
 Quanto às formas de pagamento a maioria prefere liquidar suas dívidas através  
de parcelamentos e muitos são os que comprometem até 40% da renda familiar na compra de 
roupas e outros adereços. Isso é preocupante no que tange a formação de dívidas e dos 
índices de inadimplência da região e mais ainda por afetar a renda das famílias e estas 
passarem por situações difíceis ou até desumanas por almejarem fazer parte de determinados 
grupos. 
 Em muitos casos é acentuada a veiculação de propagandas abusivas e enganosas que 
acabam por fazerem diversas vítimas em todos os lugares e não somente nesta região. Na 
tentativa de combater esse tipo de crime foi promulgada em 1990 o Código do Consumidor 
(Lei 8,078/90), que se tronou uma arma eficaz no ressarcimento moral e financeiro de muitos 
que passaram por situações que ferem sua conduta enquanto consumidor. Com relação à 
propaganda enganosa o artigo 37, em seu parágrafo primeiro e segundo, traz as noções de enganosa 
e abusiva da seguinte forma: 
 

1º – É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitária inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito à natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 
outros sobre produtos e serviços. 
   
2º- É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 
que incite a violência, explore o medo ou superstição, se aproveite da deficiência de 
julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja 
capaz de induzir o consumidor a se comportar prejudicial ou perigosa à sua saúde e 
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segurança. 
 

  Apesar de não termos elementos necessários para dizer que as propagandas veiculadas 
na região do Mato Grande sejam enganosas, elas são abusivas quando induzem o consumidor 
a dotar uma postura prejudicial, na medida em que ele consome para além de seu poder real 
de compra. 
 Partindo do preceito de que as identidades sociais são moldadas a partir da relação 
dialética entre o ser e o meio em que habita é importante compreender a publicidade tece 
suas redes de influencia na classe jovem pra que estes e sua vida adulta sejam consumidores 
assíduos de produtos e serviços. Isso é nocivo por fazer as pessoas consumirem além do que 
necessitam ou para sobrepujar poder de ostentação e de classe sobre os demais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio do referente trabalho, foi possível observar que a publicidade influi na 
construção da identidade social dos jovens da região do Mato Grande, por esses, assim como 
boa parcela da população, deixarem-se levar pelas propagandas que prometem um ideal de 
ser e uma maneira de ver o mundo. O discurso publicitário se utiliza de diversos artifícios com 
esse intuito e acaba por disseminar ideologias que transformam esses sujeitos em exímios 
consumidores, negando aquilo que são e se adequando as exigências do mercado e da 
globalização.  Entre os efeitos que isso pode trazer a vida de qualquer cidadão, podemos citar 
as dívidas, que se mostram recorrentes na grande maioria das famílias, o consumismo 
exarcebado de determinadas marcas, e a edificação de identidades sociais e culturais 
deturpadas pela busca do eu ideal através da aquisição de determinados produtos e serviços. 
Diante disto é de fundamental importância da sociedade em geral investir em ações de 
educação para a prática do consumo equilibrado e sustentável com o intuito de formar 
cidadãos que saibam o porquê estão comprando e qual a rela utilidade do bem adquirido.  
Para que este se torne não a extensão principal de sua vida mais algo normal que se faz sem 
prejudicar a personalidade que se tem. 
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RESUMO 
 
Por entender que a sala de aula é um universo de possibilidades, caminhos e horizontes a 
ser desvendado, este trabalho entra em consonância com estudos de Moita-Lopes (1996) 
que entende a necessidade de uma postura investigativa permanente no que se refere ao 
processo de ensino/aprendizagem.  Considerando ainda os trabalhos de Moran (1995) esse 
estudo objetiva fazer uma reflexão sobre a utilização de filmes no ensino de Inglês como 
Língua Estrangeira (ILE doravante).  Assim, o método de pesquisa utilizado aqui é a Pesquisa-
Ação, visto que busca entender a prática do cotidiano escolar ou respostas a uma 
determinada ação pedagógica na sala de aula.  Os procedimentos de análise levam um 
cunho interpretativo, que nesse caso considera as experiências feitas com a utilização de 
filmes em sala de aula e sua inter-relação com as discussões teóricas previamente realizadas.  
A análise do material revela que o estudante, independente do domínio lingüístico, se apóia 
em diferentes códigos semióticos significativos presente nos filmes para ultrapassar as 
barreiras comunicativas iniciais e as dinâmicas de análise pós-filme de tendem a favorecer as 
interações comunicativas através de pares. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: filme, ensino/aprendizagem, sala de aula de ILE. 

 

ABSTRACT 

Considering the classroom is a universe of possibilities, ways and horizons to be 
explored, this work agrees with the studies of Moita-Lopes (1996) that understand the 
necessity of a permanent investigative attitude to what concerns to the teaching/learning 
process.  The present research also takes into account the studies of Moran (1995) and 
reflects about the use of movies in the teaching of English as a Foreign Language (EFL).  Thus, 
the applied method in the accomplishment of this study is the Action-Research approach as 
it tries to understand the daily life of a school or find answers to a determined pedagogical 
action in the classroom.  The data analysis is of the interpretative type that in this case 
considers the experiences with the use of movies in the EFL classroom and its interrelation 

                                                      
1 Sétima arte aqui se refere ao uso de filmes adaptados da literatura (algumas obras de Shakespeare) 
e de momentos históricos da chamada “Era de Ouro da Inglaterra (1485-1603)”. Mais detalhes na 
seção intitulada “Caminhos metodológicos - da caracterização e objetivos do Curso.” 
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with the theoretical framework previously taken.  The analysis pointed that the students, 
independently on their linguistic level, use different types of meaningful semiotic codes in 
the movies to overcome the initial communicative barriers and the post film analysis tend to 
favor the communicative interaction through pairs.  

 

KEY-WORDS:  movies, teaching/learning, EFL classroom. 

 

A SÉTIMA ARTE NA SALA DE AULA DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
REFLEXÃO E ENSINO 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz uma reflexão sobre algumas possibilidades metodológicas 
para o ensino de Inglês como Língua Estrangeira (ILE) através do uso da sétima arte, em sala 
de aula.  Dessa maneira, compartilhamos experiências do Curso de Extensão Inglês, Cinema 
e Literatura, o qual faz parte do Projeto de Pesquisa sob o mesmo título, conduzido no IFRN 
Campus da Cidade Alta no Campus do IFRN, Cidade Alta/Natal.  

A opção por trabalhar com filmes enquanto ferramenta de metodológica na sala de 
aula de ILE se dá por diferentes razões.  No que se refere ao professor, proporciona um 
universo de possibilidades, caminhos e horizontes a ser desvendados em sala de aula, 
instigando, dessa maneira, uma atitude contínua de professor-pesquisador, ou seja, do 
profissional que está comprometido na reflexão e intervenção de sua própria prática.  
Posicionamento este que entra em consonância com outros estudos de Moita-Lopes (1996) 
que entende a necessidade de uma postura investigativa permanente no que se refere ao 
processo de ensino/aprendizagem. 

Ao diversificar as atividades de ensino de ILE promovendo o diálogo com outras 
mídias, gêneros e linguagens, no caso adaptações da literatura ou momentos históricos para 
o cinema, amplia-se o olhar para multimodalidade dos textos 2  no processo de 
ensino/aprendizagem.  Uma vez que o texto literário também se relaciona com outras áreas 
e linguagens e estão inseridos num contexto político, histórico, social, econômico e cultural, 
o estudo de ILE através da sétima arte vem a ser uma oportunidade de desenvolver a 
criticidade tão necessária ao estudante.  Trata-se, portanto, não apenas de aprender a língua 
inglesa, mas de desenvolver o respeito à pluralidade existente em outros povos, o que 
constituiu uma genuína oportunidade de olhar para si e para o outro3.  

Assim, tendo a sala de aula como fonte de reflexão sobre a questão, juntamente 
com a curiosidade científica, adoto a perspectiva de professor-pesquisador que assume o 
papel ativo na produção de conhecimento e que busca encontrar respostas para própria 
experiência em sala de aula, nesse caso específico, de ILE.  Sob esse viés, busca-se melhor 
compreender as diferentes possibilidades de utilização de filmes na sala de aula de ILE e suas 

                                                      
2 O texto multimodal, para a Teoria da Multimodalidade, é aquele cujo significado se realiza por mais 
de um código semiótico, Kress & van Leeuwen (1996). 
3 Outro na perspectiva de Bakhtin (1995[1929]) em que “ser significa ser para o outro e, através dele, 
para si mesmo", assim sendo, o ser só existe em interação com o outro.  Ou seja, é o sujeito 
construído dialogicamente em constante interação, seja com outras pessoas, seja com seus 
diferentes ‘eus’ constituintes.  Neste trabalho esse outro definido será escrito em itálico.   
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implicações no processo de ensino-aprendizagem de ILE.  Assim, a estratégia adotada é a 
pesquisa-ação, visto que as mesmas “...buscam entender de forma sistemática e de ação 
planejada, a prática do cotidiano escolar.”  (THIOLLENT, 1982).  

No sentido de melhor sistematizar a leitura desse artigo, o mesmo está disposto na 
ordem de seções a seguir apresentadas: primeiramente, revisito os estudos teóricos acerca 
das características da sétima arte; em seguida faço a descrição dos caminhos metodológicos 
adotados na pesquisa e, finalmente, compartilho algumas experiências e reflexões sobre as 
possibilidades do uso de filmes como ferramenta didática na sala de aula de ILE. 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA SÉTIMA ARTE 

Desde que os filmes passaram a fazer parte das diferentes opções tecnológicas 
presentes na vida dos professores, eles tem sido percebido como um recurso didático que 
visa facilitar o processo de ensino/aprendizagem.  Isso porque possibilita o contato direto 
com diferentes tipos de textos, ajuda na fixação de conteúdos e compreensão de contextos, 
além de proporcionar um trabalho interdisciplinar, uma vez que há filmes sobre diversas 
áreas do conhecimento.  Nas palavras de Viglus (2007), “[...] educar pelo cinema é ensinar a 
ver diferente. É educar o olhar. É decifrar os enigmas da modernidade na moldura do espaço 
imagético[...].”  Em outras palavras, os filmes provocam ‘o ver’, o visualizar, prestar atenção 
às situações, pessoas, cores, cenários, aos não-verbal, enfim, os espaços que se apresentam 
diante dos olhos.  Acrescento ainda que o trabalho com filmes significa não apenas 
experienciar o conjunto visual, mas dar sentido aos elementos sonoros, temáticos, 
emocionais que envolvem as diversas linguagens que compõem a sétima arte. 

Dessa maneira, o trabalho com filmes é sensibilizar o estudante para a 
multimodalidade.  Na Teoria da Multimodalidade, “[...] o texto multimodal é aquele cujo 
significado se realiza por mais de um código semiótico.” (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996).  
Sob essa visão, o texto multimodal é aquele que dialoga com outros textos, ou outras 
semioses, no caso, imagens, músicas, gestos, e por isso mesmo não podem ser desprezados 
na construção de sentido.  Nesse aspecto, os filmes abordam múltiplas semioses para tentar 
expressar as experiências do humano nos respectivos contextos de ação.  Assim, a sala de 
aula é permeada de outras modalidades além da escrita, e dessa maneira a produção de 
sentidos dos textos e suas possíveis interpretações se realizam por mais de um código 
semiótico, cada um deles com sua potencialidade própria. 

Apesar do reconhecimento da pluralidade multimodal dos textos, Kress & van 
Leeuwen (op. cit.) afirmam que essa conscientização é uma perspectiva recente nos estudos 
lingüísticos.  Por muito tempo, a linguagem verbal (falada ou escrita) foi predominante nas 
teorias da linguagem e, segundo esses autores, ainda que fossem considerados outros meios 
de representação e comunicação, esses figuram em segundo plano e de maneira individual, 
sem integração ao contexto inserido.  É, contudo, a partir da perspectiva da 
multimodalidade textual, que os referidos autores (op.cit.) assumem que todas as interações 
são multifacetadas.  Isso significa dizer que ao interagir, ainda que intuitivamente, as 
pessoas utilizam e reagem a uma variedade de modos comunicativos e eles não são 
exclusivamente verbais (linguagem falada ou escrita).  

Corroborando com esse pensamento, sabe-se ainda que os diferentes gêneros 
discursivos4 se caracterizam por um complexo sistema de relações e ações semióticas e 

                                                      
4 Segundo Bakhtin (1997[1979]), todos os enunciados produzidos vinculam-se a uma determinada 
esfera da atividade humana: há uma afinidade muito estreita entre a utilização da língua e a 
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plurais.  E não é sem propósito que é cada vez mais comum - e mesmo recomendável – o 
trabalho com textos das práticas sociais cotidianas, com toda sua diversidade e 
características, nas salas de aula de línguas.  E não apenas isso, em uma época de avanços 
tecnológicos abundante, materiais acessados pela internet – em toda sua multimodalidade e 
hipertextualidade, incluindo os filmes – são recorrentes na vida dos estudantes.  Por isso 
mesmo, entende-se que o olhar multimodal instigado pela inclusão da sétima arte na sala de 
aula de ILE tende a provocar uma mudança de comportamento de passividade de 
espectador para agente crítico.  Maley (2001) enfatiza ainda que é através da exibição de 
filmes e atividades/projetos que o aprendente pode despertar o interesse e, quiçá, um outro 
olhar pela língua inglesa através da literatura retratada em filmes. 

Contudo, é importante mencionar que a utilização de filmes em sala de aula não se 
trata apenas de exibições sem uma preparação, pois, os mesmos “[...] dependem de uma 
pedagogia crítica e o sucesso desta depende de como vamos ver e ouvir os produtos da 
indústria cultural.” (NAPOLITANO, 2006, p.89).  Assim, as estratégias com filmes utilizadas 
em sala de aula tendem a envolver atividades de: a) pré-filme, b) durante o filme, c) pós-
filme e estas são seguidas de uma dinâmica de análise, estruturadas de acordo com os 
objetivos da aula.  Para Moran (1995), a primeira fase consiste numa abordagem mais 
técnica de uso da tecnologia.  A atividade de pré-filme, por exemplo, é o momento de se 
checar a qualidade do vídeo e ter a certeza de que está tudo pronto para seu 
funcionamento: o som, o canal de exibição, o sistema, as opções de língua legenda e deixar o 
filme no ponto desejado de exibição.  Durante a exibição do filme, o autor considera que é o 
momento de anotar as cenas mais importantes e observar as reações do grupo.  Finalmente 
o pós-filme, consiste explorar o filme nas suas cenas (chamando atenção para o som, a 
música, os efeitos, as frases significativas) consideradas mais importantes para o objetivo da 
aula.   

Entendo, contudo, que os diferentes momentos mencionados não são estanques e 
tão bem definidos.  Na prática, muitas vezes se complementam com atividades que ora 
preparam, ora realizam as dinâmicas de análise do filme.  Por exemplo, no momento de 
preparação de exibição do filme, compreendo que é interessante que se compartilhe não 
apenas aspectos técnicos gerais do vídeo tais como duração, autor, prêmios, mas também a 
orientação do tipo de foco que se deve ter ao longo da exibição do filme (o durante o filme), 
além de escolher algumas funções ou tarefas a serem desenvolvidas pelos alunos.  E se for 
pertinente para o objetivo da aula, é também o momento de se levantar discussões em 
grupo do possível tema a ser trabalhado, de modo que se possa explorar o conhecimento 
prévio do estudante, ou mesmo oportunizar o desenvolvimento da criticidade sobre 
determinado tema.  Dessa forma, ao longo da apresentação do filme, ou parte dele, o 
estudante tende a fazer outras leituras ficando mais atento ao que deve buscar.  Concordo 
com Moran (op.cit.) no que concerne as atividades posteriores a exibição do filme, em que 
se pode explorar as ‘dinâmicas de análise’.  Estas se relacionam intrinsecamente com os 
objetivos e propósitos da aula e podem ser de diferentes tipos, como coloco a seguir, em 
consonância com o referido autor (op. cit.): 

Dinâmica de análise em conjunto - as cenas mais importantes são exibidas e 
comentadas junto com os alunos a partir do que estes destacam.  É uma conversa sobre o 

                                                                                                                                                                      
atividade humana, materializada na semiotização dessas atividades.  Nesse complexo sistema de 
relações e ações, geram-se, de acordo como autor, formas relativamente estáveis de enunciados, os 
gêneros do discurso. 
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vídeo, e o professor é o moderador.  É válido lembrar que também se trata de uma 
oportunidade da prática do ‘falar’ a língua-alvo e do estudante se posicionar no discurso, daí 
a voz principal ser a dos estudantes e suas perspectivas. 

Dinâmica de análise globalizante - esse tipo de análise consiste em, depois da 
exibição, fazer em conjunto com estudantes, discussões sobre: a) aspectos positivos do 
vídeo; b) aspectos negativos; c) Idéias principais; d) o que seria mudado.  É interessante que 
se destaque as coincidências e divergências.  O professor faz a síntese final devolvendo ao 
grupo as leituras predominantes. 

Dinâmica de análise concentrada - é um tipo de análise que se confunde com o tipo 
de análise funcional, na qual depois da exibição, em que se trabalha uma das cenas 
marcantes, chama atenção para determinados aspectos tais como 
imagem/som/palavra/cena/caracterização de personagem/valores em questão, etc. e seus 
possíveis significados, conseqüências e aplicações práticas.  O resultado é compartilhado por 
todos e é importante que se complemente, relacione e questione as informações 
apresentadas. 

Dinâmica de análise da linguagem – ainda de acordo com Moran (1995) esse tipo de 
análise oferece diferentes possibilidades tais como: a) a reconstrução da história - como é 
contada essa história, o que chama a atenção visualmente, o que destacaria nos diálogos e 
na música, o que contam e representam os personagens, o tipo de modelo de sociedade 
apresentado; b) qual a ideologia passada – quais as mensagens não questionadas 
(pressupostos ou hipóteses aceitos de antemão, sem discussão), quais valores são afirmados 
e negados (como são apresentados a justiça, o trabalho, o amor, o mundo), como cada 
participante julga esses valores (concordâncias e discordâncias nos sistemas de valores 
envolvidos).   

Dinâmica de completar o vídeo - nessa atividade, exibe-se um vídeo até um 
determinado ponto e em seguida os estudantes desenvolvem, em grupos, um final próprio e 
o justificam.  Exibe-se o final do vídeo e comparam-se os finais propostos.  Os participantes 
manifestam sua opinião. 

Dinâmica de produção e modificação de vídeo - como o próprio nome revela, pode 
ser feito a vídeo-produção na qual o estudante pode contar em filme determinado assunto.  
Ou ainda, há a possibilidade de se realizar a modificação, adaptação e edição, sobre um 
determinado assunto, para adaptá-lo a sua realidade e sensibilidade.  

Outras dinâmicas interessantes sugeridas tratam sobre: a) dramatização, na qual se 
usa o teatro como meio de expressão do que o vídeo mostrou, adaptando-o à realidade dos 
alunos.  Exemplos citados são:  

 
“Alguns alunos escolhem personagens de um vídeo e os representam 
adaptando-os a sua realidade. Depois se comparam os personagens do 
vídeo e os da representação e a história do vídeo com a adaptada pelos 
alunos. [...] Desenhar uma tela de televisão e colocar o que mais 
impressionou os alunos.  Em seguida, o professor exibe num mural os 
desenhos e todos comentarão as coincidências principais e o seu 
significado. - Comparar - principalmente em aulas de literatura portuguesa 
ou estrangeira- um vídeo baseado em uma obra literária com o texto 
original.  Destacar os pontos fortes e fracos do livro e da adaptação 
audiovisual.”  (MORAN, 1995) 

 

No caso de ILE, é possível o trabalho de vocabulário, pronúncia, prática discursiva, 
escrita, gramática, a partir das atividades com filmes sugeridas pelo referido autor (op. cit.).  

0337



OURIQUES & OLIVEIRA (2011) 
 

 

 

O trabalho com filmes em sala de aula de ILE, pode se tornar parte natural no processo de 
ensino/aprendizagem de línguas, visto que não está apenas presente no cotidiano do 
estudante, mas também pode se tornar uma ferramenta educativa que pode despertar 
ainda mais o interesse do estudante em relação à língua e cultura estudada.  Por isso mesmo 
é interessante pensar alternativas didáticas que contribuam para ampliar as possibilidades 
de interpretação textual visando uma efetiva comunicação.  Nesse sentido, a aprendizagem 
em língua estrangeira vai além do manuseio do código lingüístico: visa, sobretudo, à 
apreensão dos eventos relacionados ao uso da língua e sua função nas interações sociais.   

Partindo dessa perspectiva, a seção a seguir explicita os caminhos metodológicos na 
execução dessa pesquisa, elaborada e vivenciada no Curso de Extensão: Inglês, cinema e 
Literatura o qual faz parte do Projeto de Pesquisa Inglês sob o mesmo título, conduzido no 
IFRN Campus da Cidade Alta no Campus do IFRN, Cidade Alta/Natal.  

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Adota-se nesse trabalho a modalidade de Pesquisa-Ação, visto que as pesquisas 
desse tipo tendem a uma maior compreensão do objeto de estudo a partir de uma ação 
planejada e sistemática no sentido de “buscar possíveis soluções para um determinado 
problema na prática do cotidiano escolar ou respostas a uma determinada ação pedagógica 
na sala de aula.” (TELLES, 2002).  Isso significa que essa modalidade de pesquisa, procura 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva de um contexto social específico onde os 
agentes da situação tem participação ativa e determinante no movimento e direção das 
ações desse estudo.  

Essa pesquisa, portanto, tenta compreender melhor a ação pedagógica da utilização 
de filmes na sala de aula de ILE e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de 
ILE, daí também apresentar ainda um caráter etnográfico, uma vez que busca entender e 
interpretar a cultura e o comportamento das pessoas dentro do contexto de ação da sala de 
aula.  Os procedimentos de análise levam um cunho interpretativista, que nesse caso 
considera as experiências feitas com a utilização de filmes em sala de aula e sua inter-
relação com as discussões teóricas previamente realizadas. 

Os dados levantados envolvem a realização de um Curso de Extensão de Inglês 
intitulado: Inglês, cinema e literatura em sala de aula e, para que haja uma melhor 
compreensão dessa realidade vivenciada, explicito a seguir a caracterização e execução do 
referido curso: 

Do local de realização do Curso de Extensão: Inglês, Cinema e Literatura em sala de aula. 

O campo da pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte, Campus da Cidade Alta e as razões de escolha do mesmo foram duas: a 
primeira, pelo trabalho do respectivo Campus ser voltado para área de Turismo, Cultura e 
Lazer (e o desenvolvimento de conhecimentos na área de ILE se volta para essas áreas); e a 
segunda razão é que os professores de inglês envolvidos nesse projeto consideram 
importante participar dos cursos de extensão oferecidos pelo Campus da Cidade Alta à 
sociedade.  Sobretudo, os professores participantes da pesquisa entendem a relevância de 
poder contribuir para a ampliação e divulgação de conhecimentos no que refere ao 
ensino/aprendizado/desenvolvimento de ILE junto à Comunidade Científica.   

Dessa maneira, a realização das aulas do Curso de Extensão: Inglês, Cinema e 
Literatura aconteceram em uma sala de aula disponível no referido Campus, no turno da 
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tarde, e equipada com recursos necessários (DVD, TV, Computador, projetor multimídia, 
quadro branco, pincéis, carteiras, ar-condicionado).  

O público-alvo do Curso 

Estudantes dos Cursos de Turismo, Cultura e Lazer do próprio IFRN, pessoas que 
trabalhassem ou vivenciassem o turismo no seu dia-a-dia e/ou interessados no assunto, 
desde que já tivessem vivência de conversação na língua-alvo.  A recomendação no 
momento da inscrição para o curso era a de que os estudantes já dominassem estruturas 
discursivas que evidenciassem um domínio lingüístico intermediário em inglês. O 
direcionamento para tal público levou em consideração uma das áreas de atuação do 
Campus do IFRN na Cidade Alta e, também, por constituir a realidade profissional dos 
professores envolvidos na pesquisa.   

É interessante mencionar que apesar da expectativa de público-alvo, ao longo da 
realização do curso, observou-se que a turma era bastante heterogênea em termos 
lingüísticos, pois alguns apresentaram o perfil esperado, contudo, outros, revelaram um 
domínio iniciante em relação ao uso da língua-alvo.  Porém, apesar dessa característica, que 
em princípio poderia se tornar uma dificuldade entre os participantes do curso nas 
atividades propostas gerou uma interação efetiva da turma no esforço conjunto de 
apropriação da língua-alvo. 

Da caracterização e objetivos do Curso  

O curso de extensão objetiva trabalhar a oralidade através de filmes conhecendo 
um pouco mais do contexto sócio-histórico-cultural da sociedade de língua inglês da 
chamada “Era de Ouro da Inglaterra (1485-1603)”.  Este período foi escolhido por 
representar um momento significativo na cultura e língua da Inglaterra e também por se 
relacionar com outras áreas e linguagens dentro de um contexto político, histórico, social, 
econômico e cultural, o que certamente proporciona o desenvolvimento de criticidade e 
respeito à pluralidade existente nas relações com o outro.  Dessa maneira, para a realização 
do Curso de Extensão foram utilizados alguns filmes adaptados da literatura inglesa, mais 
especificamente algumas obras de Shakespeare e adaptações de momentos históricos da 
chamada “Era de Ouro da Inglaterra (1485-1603).”  Esse curso está sendo oferecido em dois 
semestres 2011.1 e 2011.2 com encontros de aula uma (01) vez por semana com duração de 
quatro (05) horas com intervalo de quinze (15) minutos.   

O levantamento dos dados 

É importante salientar que o semestre 2011.1, o qual o curso foi oferecido para 26 
estudantes, corresponde ao período de levantamento dos principais dados elencados para a 
presente pesquisa5.  A estratégia adotada no levantamento de dados junto ao Curso de 
Extensão: Inglês, Cinema e Literatura é a de adentrar por um caminho possível de trazer para 
a sala de aula a prática das habilidades da língua inglesa através da utilização de filmes. 

Assim, a cada encontro houve a exibição total ou parcial (de acordo com os 
objetivos da aula) de um filme relacionado a um período característico da história ou 
literatura inglesa adaptado ao cinema.  Depois, optei pela utilização das atividades didáticas 
propostas por Moran (1995) sobre o uso de filmes, seguindo sempre um conjunto de 

                                                      
5 No semestre de 2011.2 (que está em andamento) esse mesmo curso está sendo oferecido e dados 
levantados nesse período serão utilizados comparativamente em estudo posterior.   
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atividades organizadas de maneira sistemática, em torno de um assunto com o objetivo de 
ajudar desenvolvimento lingüístico do estudante. 

Nessa perspectiva, a produção de textos contemplou atividades as quais mesclavam 
diferentes habilidades da língua.  O trabalho com a oralidade, norteador maior das 
atividades envolvendo filmes, visava proporcionar o desenvolvimento/domínio do ‘falar’ a 
língua-alvo nos diferentes contextos de uso e também vencer a inibição que muitos tendem 
a apresentar ao se deparar com sons e articulações da língua estrangeira.  Dessa maneira, as 
atividades de pré-filme ou pós-filme foram marcadas pelo incentivo a inclusão lingüística 
oral, ou seja, sempre enfocando a questão da linguagem como elemento de inclusão social e 
não de exclusão.  Por isso mesmo, os pares foram incentivados e orientados a se ajudarem e 
negociarem os sentidos conversacionais independente do nível de inglês que apresentavam. 

Considerando tal perspectiva metodológica para o levantamento de dados, tem-se 
a seguir os caminhos percorridos de algumas atividades realizadas com filmes em sala de 
aula no referido Curso, que aqui são compartilhadas e discutidas considerando algumas 
possíveis implicações no processo de ensino/aprendizagem de ILE. 

ALGUMAS POSSIBILIDADES COM FILMES: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 

Antes de qualquer outra palavra sobre as atividades aqui compartilhadas é válido 
mencionar que as mesmas não constituem um manual para o uso de filmes em sala de aula 
de ILE, mas de reflexões sobre possibilidades metodológicas que possam contribuir para o 
trabalho de professores e também ajudar o estudante a desenvolver habilidades lingüísticas.  
Enfatizo que o essencial é o engajamento de professores e estudantes, que ao considerarem 
seu(s) contexto(s) de ensino/aprendizagem, podem – e é até recomendável - criar outras 
atividades semelhantes ou mesmo diferentes das aqui propostas, de forma que a 
aprendizagem possa se consolidar e ampliar sempre. 

Com esse pensamento e considerando os objetivos do Curso de Extensão proposto - 
trabalhar a oralidade através de filmes - as atividades que aqui colocadas se baseiam em 
dois filmes: A Outra (The other Boleyn Girl) e O Mercador de Veneza (The Merchant of 
Venice).  Essas atividades estão acessíveis em língua inglesa nos anexos I e II, intituladas 
respectivamente atividades I e II.  Menciono ainda que essas atividades, quando 
referenciadas, se encontram traduzidas para a o português ao longo desse texto, uma vez 
que o mesmo está redigido nesta língua. 

A atividade I (anexo I) tem como base o filme A Outra (The other Boleyn Girl).  A 
escolha da cena especifica tem seu o início em quatro minuto quarenta e seis segundos ( 
04’46’’) até seis minutos e vinte segundos (06’20’’).  Trata-se de um trecho que ocorre logo 
no começo do filme e possibilita o estudante a reconhecer, utilizar e ativar léxico já 
conhecido na execução da atividade.  Foi propositalmente um trecho curto e com poucos 
diálogos, assim selecionado, para facilitar o estímulo à comunicação e também uma 
estratégia para que o estudante não se sentisse intimidado com muitas informações a 
trabalhar.  Os recursos multimodais foram bastante explorados para que dessa maneira o 
estudante pudesse se sentir mais confiante no uso, ainda que primariamente, de seu 
conhecimento lingüístico prévio em termos lexicais e de construção discursiva.  O objetivo 
principal da atividade é a prática da habilidade de fala na língua-alvo e também visa à 
cooperação entre interlocutores, uma vez que um precisa do outro para negociação do 
significado.   

Para realização desta atividade os estudantes foram divididos em pares e cada par 
tinha uma função cooperativa específica na construção da informação.  Um dos estudantes, 
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o A, por exemplo, era o responsável por assistir a cena e descrevê-la ao outro estudante, o B, 
que por sua vez, não tinha acesso as imagens.  Porém, cada um tinha um ‘roteiro’ específico 
do que fazer (Ver anexo I – atividade I).  Verifica-se a partir daí um momento de ‘pré-
exibição’ do filme, no qual os estudantes são orientados pelo professor o foco que se deve 
ter ao longo da exibição, como revela o texto abaixo traduzido da atividade do anexo I:  

 
Orientações para os estudantes A:  
Você assistirá uma cena do filme “A Outra”.  Enquanto assiste a cena, você 
a descreverá para seu par, estudante B.  Este não poderá ver o filme e tanto 
você quanto ele não poderão ouvir a cena.  Considere os itens abaixo 
quando for descrever a cena para seu par. 
- Descreva o número de pessoas na cena, se são homens ou mulheres e 
suas prováveis posições sociais; 
- Descreva o lugar onde estas pessoas estão; 
- Tente identificar o momento histórico em que a cena ocorre; 
- Descreva o que as pessoas estão fazendo; 
- Tente imaginar a conversa entre as pessoas da cena. 
 
Orientações para os estudantes B:  
O estudante A lhe descreverá cenas de um filme.  Você não verá nada da 
cena e sua referência vai ser tudo o que seu par, estudante A, lhe disser.  
Portanto, preste atenção e, se quiser, use as seguintes questões para ajudar 
seu colega na descrição da cena: 
- Quem são as pessoas da cena, homens? Mulheres, quantos são? Quais são 
suas posições sociais? 
- Onde estão as pessoas? 
- Quando ocorre a cena? 
- O que as pessoas estão fazendo? 
- O que elas estão falando? (tradução minha) 
 

É válido mencionar que a cena foi passada três vezes de forma que a atenção aos 
recursos multimodais pudesse auxiliar no desenvolvimento da atividade.  É perceptível que o 
momento de ‘pré-filme’ não consiste apenas em questões técnicas relacionadas ao filmes, 
ou seja,“se checar a qualidade do vídeo e ter a certeza de que está tudo pronto para seu 
funcionamento: o som, o canal de exibição, o sistema, as opções de língua legenda e deixar o 
filme no ponto desejado de exibição.”(MORAN, 1995).  Verifica-se que é importante que os 
alunos compreendam bem o que está sendo requerido ao longo de todas as fases da 
atividade, ou seja, estabelecer as ‘rotinas’ esperadas de cada aluno preparando-os para as 
chamadas “dinâmicas de análise.” 

Assim, na primeira exibição, apenas o grupo de estudantes A assistiu a cena sem 
acesso ao áudio ou aos subtítulos, só as imagens (lembrando que os estudantes B não 
assistem a cena).  Uma vez assistida à cena, os estudantes A e B interagem 
comunicativamente, cada qual com sua orientação específica de negociar informações 
necessárias para realização da atividade.  Aqui os estudantes A foram incentivados a ‘ver’ as 
imagens e ler o não-verbal a partir de expressões faciais, movimentações de corpo, roupas, 
ambientação e decoração e a partir daí fazer inferências. 

A segunda exibição, que ocorreu com imagens e o áudio em inglês, ambos os 
estudantes assistiram e compararam suas (im)precisões descritivas da cena.  Como houve o 
áudio junto com a imagem, nesse momento foi interessante incentivar a criação imaginativa 
da possível história da cena e, em especial, a atribuir possíveis significados para os diálogos.  
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Nessa atividade é interessante tanto ativar informações prévias como exercitar a 
possibilidade de fazer previsões sobre o contexto lingüístico.  Foi interessante observar a 
interação dos grupos na realização da atividade, o envolvimento dos participantes resultou 
em textos que apresentaram consistente coerência discursiva e, apesar de revelar a 
necessidade de melhorar questões gramaticais ou lexicais, o evento comunicativo6 ocorreu 
funcionalmente.   

É relevante mencionar que, na ocasião, algumas correções só ocorriam quando a 
comunicação era efetivamente prejudicada por algum aspecto lingüístico comprometedor 
do discurso, mas uma vez que isso não ocorresse, ainda com alguns incongruências 
gramaticais, enquanto professora da turma deixava a comunicação fluir.  O mais importante 
era que o estudante ‘ousasse’ falar na língua, para perder, se desprender do ‘o medo de 
falar’ que, a meu ver, só prejudica o processo de aprendizagem, visto que há a compreensão 
que as atividades comunicativas cotidianas na prática, levam em consideração 
principalmente a função discursiva.  Ao me posicionar assim, entendo que “a sala de aula de 
línguas deixa de ser o espaço para aprender a língua deslocada do seu uso – o espaço da 
análise sintática, gramática – e passa a colocar a atenção na função discursiva.” (LOPES, 
1996, p.182), valorizando mais o caráter de negociação e construção de significado conjunto. 

A terceira exibição da cena foi acrescida o subtítulo em inglês, além da imagem e do 
áudio em inglês.  Nessa fase da tarefa os estudantes tiveram acesso ao texto escrito do filme 
e foi estimulada a associação do contexto ao texto e, nesse ínterim, a compreensão de 
palavras desconhecidas.  Também foi recomendado a utilização do dicionário quando a 
tentativa de entender a palavra no contexto não fosse possível.  Uma vez compreendido o 
texto do filme, os estudantes o compararam seus próprios diálogos.  Apesar da resistência 
de muitos da utilização do dicionário como recurso secundário, muitos grupos se 
surpreenderam com a semelhança do sentido de seus próprios textos com o original.  Assim, 
essa etapa de pós-filme evidencia o que Moran(1995) considera de ‘dinâmica de análise 
concentrada’, ou seja, uma cena marcante foi trabalhada, chamando atenção para 
caracterização da mesma e seus possíveis significados, conseqüências, aplicações e práticas.   

No caso específico, é importante mencionar que apesar de a maioria revelar um 
domínio iniciante em relação ao uso da língua-alvo, essa atividade foi explicada na língua-
alvo, com a mínima (quase nenhuma) utilização da língua materna.  O interessante da 
experiência é que embora o que em princípio poderia gerar uma dificuldade ou ruído 
comunicativo na negociação do significado, gerou de fato um esforço conjunto da turma na 
apropriação de vocabulário e adaptação de sons típicos da língua inglesa.  Esse esforço 
também foi percebido ao longo de toda a atividade, tanto quando precisavam fazer a 
descrição do que viam, no caso, os estudantes A (ou em conseguir o tipo de informação que 
precisam, no caso dos estudantes B) e também quando os pares precisaram ‘construir’ o 
diálogo do filme. 

Entendo que um dos pontos significativos para a superação de dificuldades foi o 
trabalho em pares ou grupos.  Isso porque há compreensão que:  

 
“O trabalho em pares proporciona mais tempo ao estudante para falar na 
língua-alvo, promove uma aprendizagem mais autônoma, e também dá ao 
professor maior oportunidade de trabalhar com os estudantes 

                                                      
6 “eventos comunicativos” compartilho com a abordagem de base Interacionista, “que enfatiza o papel do 
ambiente lingüístico interagindo com as capacidades inatas da criança, determinando o desenvolvimento da 
linguagem” (Lightbown et al: 1993).   
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individualmente. (BALEGHIZADEH, 2010 apud BROWN, 2001; HARMER, 
2001; LONG AND PORTER, 1985 – tradução minha) Além disso, os 
estudantes tendem a se sentir menos ansiosos ao intereagirem com seus 
pares durante as discussões em sala de aula.” (BALEGHIZADEH, 2010 apud 
BROWN, 2001; CROOKES & CHAUDRON, 2001; DAVIS, 1997 – tradução 
minha7). 

A partir desse entendimento, os estudantes foram estimulados a trabalhar em 
pares heterogêneos linguisticamente, ou seja, os pares se formavam entre pessoas que 
tinham maior ou menor vivência no Inglês.  Nesse sentido, foi observado que os estudantes 
ao descrever a cena realmente tentavam usar o máximo possível da língua-alvo e ao 
executarem a tarefa contavam não só com seu conhecimento lingüístico prévio, mas 
também, com o apoio do par na negociação conversacional.  É interessante mencionar ainda 
que quando parecia haver lacunas na interação comunicativa o par mais experiente no uso 
da língua auxiliava o parceiro, o que corrobora de fato com os estudos que apontam que a 
heterogeneidade dos pares tende a ajudar no processo de aprendizagem e negociação e 
construção de significado conjunto. 

Já a experiência com a atividade II (anexo II) foi baseada no filme O Mercador de 
Veneza (The Merchant of Venice) e antes da exibição do filme foram realizadas algumas 
outras ‘pré-atividades’.  Na primeira fase da atividade II (ver anexo II  -  part 1 - research 
activity for discussion) os estudantes foram solicitados a pesquisar extra-classe aspectos 
histórico-culturais da condição dos povos Judeus na Veneza do século XVI e temáticas 
relacionadas, dessa maneira, eles poderiam ter mais informações sobre questões colocadas 
no filme.  Abaixo a tradução da orientação da atividade extra-classe: (Ver original no anexo II 
-  part 1 - research activity for discussion) 

 
“1.Pesquise sobre a reputação de Veneza entre as maiores cidades do 
período Elizabetano e também sua posição em relação a pessoas de 
diferentes culturas e religião.  Nos tempos modernos, quais cidades ou 
locais poderiam ser considerados em situação semelhante? 
2.Por que , no período Shakesperiano, havia separação entre Judeus e 
Cristãos? Como essa separação ocorria na sociedade? Quais eram os 
privilégios que os Cristãos tinham que os Judeus não? 
3.Pesquise sobre a política do empréstimo no período Elizabetano, em 
especial, sob o reinado de Henrique VIII, Eduardo VI e Elizabete I.  O que 
você sabe sobre restrições aos Judeus no que se refere a propriedade.  
Porque muitos se voltaram para a prática da usura? 
4.O que significa a expressão “pound of flesh”?” (COPE, 2007 – tradução 
minha) 
 

Durante a realização da aula seguinte os grupos colocaram para o restante da turma 
o que tinham encontrado sobre o que fora proposto.  Foi uma discussão rica feita 
majoritariamente em língua materna.  Houve alguns estudantes, aqueles que tinham maior 
segurança no inglês, que arriscavam a discussão nessa língua, quando isso ocorria, havia 

                                                      
7 Pair work activities provide learners with more time to speak the target language, promote learner 
autonomy, and give teachers opportunities to work with individual learners (BALEGHIZADEH, 2010 
apud BROWN, 2001; HARMER, 2001; LONG AND PORTER, 1985).  Moreover, learners may feel less 
anxious while interacting with peers than during whole-class discussions (BALEGHIZADEH, 2010 apud 
BROWN, 2001; CROOKES & CHAUDRON, 2001; DAVIS, 1997). 
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sempre a preocupação de fazer a tradução para o Português, de forma que todos pudessem 
aprender mais sobre o tema e participar da discussão.  O objetivo dessa atividade não era a 
prática da oralidade em Inglês, visava à apreensão de informações e principalmente o 
desenvolvimento de um pensamento crítico.  Nesse sentido, penso enquanto educadora, 
que é essencial que o estudante se sinta confortável e confiante o bastante para expressar-
se na língua que se sinta melhor. 

Após a discussão os estudantes foram separados em três grupos e cada um recebeu 
uma sinopse do texto de Shakespeare O Mercador de Veneza e os mesmos deveriam 
interpretar esses textos cada um a sua maneira e os diálogos deveriam ser feito em língua 
inglesa.  Como foram três grandes grupos as pessoas foram chamadas a cooperar de 
diferentes maneiras: na elaboração do diálogo para o sketch, na representação dos 
personagens, organização e improvisação de cenário, direção do sketch.  É interessante 
mencionar que nenhum grupo tinha acesso ao texto do outro e os todos tiveram a liberdade 
de sair da sala de aula e se dirigem aos jardins da escola para a preparação da atividade.  
Nesse momento, o papel do professor foi o de auxiliá-los em suas possíveis dúvidas e a aula 
passou a ter foco na interação aluno-aluno.  Em seguida, cada grupo apresentou o sketch de 
sua versão e todos os grupos identificaram elementos de semelhança/diferença em cada 
apresentação.  Após a atividade, os estudantes assistiram ao filme O Mercador de Veneza 
por inteiro com áudio e vídeo em inglês.   

Verifica-se na descrição dessa seqüência toda uma série de atividades – pesquisa, 
discussão, leitura – preparou os estudantes para o trabalho com o filme em si.  Nesse caso, 
essas são aqui consideradas como atividades de preparação para o filme em si, pois a 
proposta aqui presente considerar apenas aspectos gerais sobre o filme ou mesmo 
orientações do tipo de foco a se ter ao longo da exibição do filme não eram pertinentes.  
Nesse caso, o momento de pré-filme constituiu em levantar discussões em grupo do tema a 
ser explorado de modo que ao longo da apresentação do filme o estudante pudesse, 
inclusive, ter mais subsídios para fazer outras leituras.  Daí a enfatizar mais uma vez, que 
apesar das possibilidades metodológicas já mencionadas por outros autores, enfatizo, mais 
uma vez, que é necessário considerar os contextos de ação e objetivos de aula e flexibilizar 
as atividades para realidade em questão.   

A análise de pós-filme apresenta as características de dois tipos de dinâmica: uma 
análise globalizante, a qual consistiu em, depois da exibição, fazer em conjunto com 
estudantes uma breve discussão geral sobre os aspectos do filme.  Dessa maneira, os 
estudantes tiveram que recorrer a múltiplas semioses para tentar expressar as experiências 
do humano nos respectivos contextos de ação.  No caso específico, o foco do trabalho da 
análise globalizante foi fazer uma comparação entre os textos entregues (e que foram 
interpretados em sketch) e o próprio vídeo, considerando: a) as idéias principais do filme e 
b) destacando as coincidências e divergências entre os mesmos.  Uma outra dinâmica 
utilizada foi a dramatização, na qual se usa o teatro como meio de expressão do que o vídeo 
mostrou, adaptando-o à realidade dos alunos, e nesse caso, foi o sketch.  Nessa fase da 
produção os grupos se expressaram majoritariamente em língua inglesa, apesar das 
dificuldades, mais uma vez de estruturas gramaticais e léxico.   

O mais extraordinário da experiência com a turma e relacionada ao filme O 
Mercador de Veneza especificamente, é que os estudantes assumiram o desafio de encenar 
a interpretação do filme no evento de encerramento dos Cursos de Extensão oferecidos pelo 
IFRN Campus Cidade Alta e que é aberto à comunidade.  Em princípio, como professora da 
turma, a atividade que não fazia parte do programa original se colocava também como um 
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desafio, porém consciente de que os planejamentos são feitos justamente para ser flexíveis 
e freqüentemente revistos, de acordo com o andamento da turma, a causa foi abraçada.  

Diante desse ‘novo desafio’ os estudantes tiveram uma diretriz principal que era o 
texto da adaptação do filme ser elaborado pela própria turma em inglês, todas as outras 
decisões seriam deles, refletindo a maioria do coletivo.  Outra vez, como professora da 
turma (e tentando compreender melhor o papel das atividades com filme em sala de aula de 
ILE) tentei me equilibrar na posição de ora mediadora, ora orientadora do grupo, buscando 
interferir o mínimo possível nas decisões do ‘pós-filme’ que seria ‘gerada’ pelos próprios 
estudantes.   

A peça foi pensada coletivamente e a turma decidiu fazer uma releitura do filme 
utilizando um dos textos que fora apresentado no sketch com as adaptações que julgaram 
necessárias.  Decidiram os personagens centrais, secundários e figurantes.  Feita as 
correções de texto (e revisadas pela professora), partiram para os ensaios (03), que foi todo 
registrado por eles mesmos e depois editado num making off e mostrado ao público após a 
apresentação da turma no dia do encerramento dos cursos.   

O que se verifica nessa atividade é o que Moran (1995) chama de dinâmica de pós-
filme de dramatização, na qual o teatro vem dar uma ‘nova roupagem’ ao filme assistido.  Na 
verdade, cabe aqui mencionar aspectos da multimodalidade vivenciados pelos estudantes 
que, ao longo da produção da adaptação da peça, se dedicaram a diferentes códigos 
semióticos, possibilitando um ‘novo olhar ‘, um ‘novo experienciar’ de acordo com a 
percepção da turma.  A produção de sentido se deu além do código escrito (o texto 
produzido para peça), foram ativados outros mecanismos de representação e comunicação, 
através da expressão corporal, dos efeitos sonoros que pesquisaram para acompanhar o 
texto, o ‘sentir na pele’ o drama da temática, a noção espacial encenação da peça, isso para 
ilustrar alguns exemplos da multimodalidade presente, pois reafirmo que “[...] na 
perspectiva da multimodalidade textual todas as interações são multifacetadas.” (KRESS & 
VAN LEEUWEN, 1996) 

A atividade de pós-filme foi um trabalho conjunto e foi marcante observar o sentido 
de cooperação presente entre os estudantes, que na versão final do filme (re)criado por 
eles, todos os que faziam parte da turma tinham seu lugar na dramatização.  No texto final 
da peça (re)escrita pela turma foi possível identificar, mais uma vez, construções lingüísticas 
que podiam comprometer o entendimento, porém, em sua grande parte, o texto era 
coerente.  E, apesar das dificuldades: timidez, dificuldades de pronúncia (lidar com alguns 
sons da língua inglesa), entonação, a exposição pública de falar um outro idioma, a timidez 
ou mesmo a pouca potência de voz a turma superou as adversidades apresentando-se para 
toda comunidade que presenciou o evento de encerramento dos cursos de extensão.   

Fica cada vez mais nítido que uma prática educacional que tenham como foco 
prioritário o aluno, e não o professor torna-se um espaço de descobertas, conflitos e 
discussões e, aprender significa passar por todos esses processos.  Uma sala de aula em que 
a voz do aluno seja mais ouvida que a do professor, abre um espaço de aprendizagem que 
rejeita a chamada “verdade absoluta” do professor, e a postura “da cultura do silêncio, 
fundamental as classes dominantes, em que as classes dominadas se acham semimudas ou 
mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser.” (FREIRE, p.49, 1979)  

Nesse sentido, a aprendizagem em língua estrangeira vai além do manuseio do 
código lingüístico, visa, sobretudo, à apreensão dos eventos relacionados ao uso da língua e 
sua função nas interações sociais, até mesmo porque 
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[...] quando aprendentes necessitam interagir comunicativamente na 
língua-alvo não o fazem: ‘agora eu vou falar o presente simples’, ou ‘estou 
usando o passado’.  A língua é simplesmente usada em toda sua 
complexidade e o falante apóia-se em experiências sociocomunicativas que 
ocorrem no dia a dia.(OURIQUES, 2007) 

 
Procura-se, portanto, ao máximo estabelecer contextos mais próximos de uso da 

língua.  Busca-se desenvolver a competência comunicativa e não o acúmulo de 
conhecimentos estruturais ou textos orais memorizados.  Dessa forma, sabendo que é por 
meio da linguagem, concebida como modo de agir no mundo social, que o Ministério da 
Educação nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006, p.41) menciona que: 

 
Para viabilizar um trabalho centrado nas práticas de linguagem em língua 
estrangeira, faz-se necessário um mínimo de conhecimentos lingüístico-
enunciativos, que devam ser ensinados não de uma perspectiva prescritiva, 
mas sim de uma perspectiva reflexiva [...] 

 
Entendo que é importante que o estudante de ILE tenha um olhar crítico sobre esse 

processo, questionando, refletindo, participando em atividades interativas com seus colegas 
de turma e sendo, portanto, também responsável por seu próprio aprendizado.  Nesse 
cenário, se faz pertinente um entendimento de ensino que enfoque a questão da linguagem 
a partir de uma perspectiva inclusiva, rejeitando posicionamentos que contribuem para o 
preconceito lingüístico ou que venha a manter um estado de exclusão. 

Portanto, nesse processo entendo essencial uma compreensão clara de professores 
e estudantes dos seus respectivos papéis no ensino/aprendizagem de ILE.  No que concerne 
aos estudantes, exercitar sempre uma postura crítica nas salas de aula de ILE tendo em 
mente que o aprendizado se dá dentro de um contexto sócio-histórico-cultural.  Já os 
professores, ter a consciência de que ensinar é, também, um processo de engajamento 
político e por isso mesmo ter a certeza de que as escolas não são campos neutros 
ideologicamente, são arenas culturais e políticas nas quais valores estão em constante 
embate.  Por isso mesmo, entendo que (re)pensar a prática de sala de aula a partir de suas 
próprias experiências, o professor tende a ampliar as chances de participar ativamente da 
construção de uma sociedade mais cidadã. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tenho discutido até aqui sobre a questão a utilização de filmes em sala de aula de 
ILE a partir de uma perspectiva reflexiva.  Ao longo do caminho percorrido revi os estudos de 
Moran (1995) com suas propostas metodológicas para o uso de filmes em sala de aula, 
revisitei a perspectiva da multimodalidade textual com Kress e Van Leeuwen (1996) e 
considerei ainda Moita- Lopes (1996) que trata da necessidade de uma postura investigativa 
permanente do professor-pesquisador no que se refere ao processo de 
ensino/aprendizagem.  Debruçar-me sobre a questão através dos conhecimentos advindos 
desses estudiosos possibilitou uma visão sobre as possíveis implicações do uso de filmes na 
sala de aula de ILE. 

Percebi claramente na prática que o trabalho com filmes é uma janela de acesso 
para explorar a multimodalidade.  A atividade I ressalta isso à medida que os estudantes 
precisaram recorrer a ‘outras’ leituras semióticas (tais como gestos, cenário, roupas, música, 
para mencionar alguns exemplos) para poder dar sentido ao contexto da cena.  Já na 
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atividade II, cabe aqui mencionar que ao longo da produção da adaptação do filme para a 
peça, a multimodalidade textual foi vivenciada através da expressão corporal, dos efeitos 
sonoros que pesquisaram para acompanhar o texto, o ‘sentir na pele’ o drama da temática, a 
noção espacial de encenação da peça.  E, é justamente por evidenciar a relevância da 
multimodalidade e sua estreita ligação com o uso de filmes, que fica clara a possibilidade de 
contribuição desses elementos no processo de ensino/aprendizagem de uma língua/cultura 
estrangeira.  Pois, o aprendente de uma língua/cultura estrangeira, em seus primeiros 
contatos com ela, pode até não dominar o lingüístico, mas certamente sabe utilizar-se de 
outros códigos semióticos significativos para ultrapassar as barreiras comunicativas iniciais.   

Outro ponto evidenciado nas atividades realizadas é que o momento de ‘pré-filme’ 
não consiste necessariamente em questões técnicas relacionadas ao filmes.  As atividades 
revelam que o momento de pré-filme podem consistir, também, em fazer pesquisas 
temáticas, levantar discussões em grupo do assunto a ser explorado ou mesmo estabelecer 
as ‘rotinas’ esperadas de cada aluno preparando-os para as chamadas ‘dinâmicas de análise’. 
A partir das experiências vivenciadas, o mais importante é enfatizar que, apesar das 
possibilidades metodológicas já mencionadas por Moran (1995), é necessário considerar os 
contextos de ação e objetivos de aula e flexibilizar as atividades para realidade em questão.   

Parece-me, ainda, que o uso de filmes tende a propiciar um trabalho cooperativo.  
Nesse sentido, as atividades de dinâmica de análise do ‘pós-filme’ aqui compartilhadas 
ocorreram em pares e grupos, e, apesar da heterogeneidade de nível lingüístico, quando 
parecia haver lacunas na interação comunicativa o par mais experiente no uso da língua 
auxiliava o parceiro.  Esse esforço foi percebido ao longo da atividade I, quando os 
estudantes A e B precisaram negociar sentido comunicativo, e na atividade II quando os 
pares precisaram ‘(re)construir’ o diálogo do filme.  Assim, o que em princípio o que poderia 
gerar uma dificuldade ou ruído comunicativo na negociação do significado, resultou num 
esforço conjunto da turma na apropriação de vocabulário e adaptação de sons típicos da 
língua inglesa.   

A esse respeito, aliás, foi observado que os estudantes realmente tentavam usar o 
máximo possível da língua-alvo e, apesar de revelar a necessidade de melhorar questões 
gramaticais ou lexicais, a predominância foi uma coerência discursiva dos textos.  Tal fato, 
leva ao posicionamento de que o uso de filmes pode tornar a sala de aula de línguas um 
espaço distante do uso da língua deslocada de seu contexto e que tem como foco a análise 
sintática, gramática.  A compreensão que fica da experiência com o uso de filmes é que 
parece ser mais produtivo enfatizar a negociação e construção de significado conjunto, o 
que tende a levar os estudantes a se arriscarem mais linguisticamente. 

No âmbito da sala de aula de ILE vejo que refletir sobre o uso de filmes significa 
delinear um caminho no qual professores/alunos podem ampliar as chances de melhor se 
posicionarem nas diferentes situações de uso da língua-alvo.  Nesse cenário, percebo que se 
faz necessário rejeitar posicionamentos que contribuem para o preconceito ou manutenção 
de um estado de exclusão lingüística.  Compreendo que no processo de 
ensino/aprendizagem é importante estabelecer conexões com práticas inclusivas, nas quais 
todos tem o direito de exercer o poder da palavra.  

Sob essa perspectiva, concluo esse artigo que compartilhou algumas reflexões sobre 
o uso de filmes no ensino de ILE acreditando que fica plantada a semente sobre a 
importância de observar as possibilidades metodológicas com filmes na sala de aula de ILE, 
percebida nas palavras de um dos estudantes do Curso de Extensão: Inglês, Cinema e 
Literatura: 
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O resultado da apresentação está no rosto de todos, olha os sorrisos! No final do 
curso ficamos impressionados com a descoberta dos talentos teatrais que existiam 
em cada estudante. A gente nem tinha idéia!  A emoção foi também maior por que 
o texto encenado trazia a assinatura de um dos maiores dramaturgos mundiais.  O 
meu sorriso – estou no centro da foto – revela toda a minha satisfação em poder 
encarnar um dos personagens centrais da peça The Merchant of Venice, Bassânio. 
Outra grande alegria foi poder me expressar habilidosamente na língua inglesa.  Foi 
o máximo!! Foi uma maneira muito lúdica, expressiva, marcante e inesquecível de 
aprendizagem.  Com certeza, esse momento ficará gravado nas minhas memórias 
especiais.(ESTUDANTE) 
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ANEXO I 

ATIVIDADE I 

Film: The other boleyn girl 

Specific scene: 04’46’’ – 06’20’’ 

Directions to students A:   
You are going to watch a scene from the movie The other Boleyn girl.  As you watch the 
scene, you’ll tell your partner (student B) what is going on in the movie.  Student B will not 
be able to see the movie AND neither you nor student B will be able to hear the movie.  
Keep these items in mind as you are telling your partner the story: 
-Describe the number of people in the scene. How many are women/men? What are their 
social status? 
-Describe the place where these people are. 
-Try to identify and describe the historical moment the scene take place. 
-Describe/Mention what the people are doing. 
-Try to identify what you think they are talking about. 
Note: It’s important to speak clearly and to think about the grammar and vocabulary you’ll 
use.   

 
Directions to students B:  
You are going to be told about a movie.  You’ll not see the movie.  Your classmate (student 
A) will tell about the movie.  Pay close attention.  Try to listen for information to answer the 
following questions: 
-Who are the people in the scene? 
-Where are the people? 
-When does the scene take place? 
-What are the people doing? 
-What are they talking about? 
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ANEXO II 

ATIVIDADE II 

Part 01 - Research activity for discussion 

1. Research Venice’s reputation among the major cities of the world during the Elizabethan 
period and its stance towards people of different cultures and faiths. In terms of the modern 
world, what cities or locales might be equivalent?  
2. Why were Jews and Christians separated in Shakespeare’s time? How was this separation 
delineated in society? What rights and privileges did Christians have that Jews did not? 
3. Research the politics of money lending in Elizabethan England, especially under Henry VIII, 
Edward VI, and Elizabeth I. Given these laws and what you know about the restrictions on 
Jews regarding property, why did many then turn to usury? 
4. What does the expression “pound of flesh” mean? 

(COPE, 2007) 
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RESUMO  
 
O presente artigo pretende relatar o desenvolvimento e 
os resultados do curso de extensão Alunos do riso: 
fatores de coerência e a formação de leitores de textos 
de humor, ministrado para os alunos do IFRN, Campus 
Currais Novos, bem como para os alunos do ensino 
médio da rede estadual de ensino do mesmo município. 
O curso objetivou conduzir os alunos a uma 
compreensão de textos do gênero humorístico, a partir 
dos mecanismos empregados em sua produção, em 
especial os fatores de coerência. O curso tomou como 
suporte teórico os estudos de Koch e Travaglia, acerca 
dos fatores que possibilitam que se estabeleça a 
coerência textual. Com uma carga horária de 30h/aula, o 
conteúdo apresentado foi dividido em quatro módulos: 

Fatores de Coerência, Piadas, Tiras e HQ’s, Charges e 
Cartuns. Foram realizadas atividades de leitura e análise 
de textos. Os temas abordados incluíram esporte, 
política, artes, ciência, entre outros, de cunho nacional e 
internacional. Os resultados revelam as sérias 
consequências ocasionadas pela pouca habilidade leitora 
dos participantes, interferindo na compreensão dos 
textos estudados e de outros. Tais constatações 
reforçam a necessidade de se desenvolverem práticas 
que motivem o estudante a ler, procurando ampliar seu 
conhecimento de mundo, compreendendo a leitura 
como meio de formação e informação. 
 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: gêneros humorísticos, coerência, leitura, interpretação. 
 
 

LAUGHTER STUDENTS: COHERENCE FACTORS AND THE FORMATION OF HUMOR READERS 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to report the development and the 
results of the extension course Laughter 
students: coherence factors and the formation of humor 
readers, taught to the students of IFRN – Campus Currais 
Novos, as well as for high school students from state 
schools in the same municipality. The course aimed 
to lead students to an understanding of the 
humorous texts, observing the mechanisms used in 
its production, particularly the factors of coherency. The 
course took as theoretical support the studies of Koch 
and Travaglia, about the factors that make it possible 
to establish the textual coherence. The content was 
divided into four modules: factors of coherence, jokes, 
strips and comic books and cartoons, presented 

in 30h/class. The students also realized reading activities 
and texts analyses.. Among others, national or 
international subjects approached were sports, 
politics, arts, science. The results show the 
serious consequences caused by the reading limited 
ability of the participants, interfering in the 
understanding of the texts studied and other ones. This 
verification reinforces the need to develop practices that 
motivate students to read, increasing their knowledge 
of the world, trying to understand lecture as a way of 
development and information. 
 

 

 
KEY-WORDS: comedy genre, coherence, reading, interpretation. 
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ALUNOS DO RISO: FATORES DE COERÊNCIA E A FORMAÇÃO DE LEITORES DE TEXTOS DE 

HUMOR 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele 
purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter 
unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico. Dos 
elementos do medo ou intimidação,  do didatismo, da ingenuidade e 
das ilusões, de uma nefasta fixação sobre um  plano único, do 
esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da 
integridade inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece essa  
integridade ambivalente.  

 Mikhail Bakhtin 
 

 
                                                                                        

 
O que torna um texto risível? Que situações, representações sociais, mecanismos 

promovem aquilo que se conhece por “humor”? Por que nem sempre é fácil compreender um 
texto de caráter humorístico? É possível aprender a entender o humor? Essas foram algumas 
das questões que se pretendeu elucidar ao longo do curso de extensão Alunos do riso: fatores 
de coerência e a formação de leitores de textos de humor. 

Em seu livro Humor, língua e discurso, Possenti (2010) reitera a necessidade de que 
haja um determinado saber, uma determinada memória para que o humor se realize em um 
texto. E é a ausência desse saber o que se tem verificado em nossa prática em sala de aula: 
parte significativa dos educandos possui visão superficial em relação aos acontecimentos que 
os cercam, gerando, como consequências dessa superficialidade, uma competência de leitura 
limitada, que se reflete na dificuldade de aprendizagem em várias áreas do conhecimento.  

Essas constatações têm sido feitas a partir de atividades desenvolvidas em sala de 
aula, em que se percebe ausência de verticalização na leitura de alguns textos. Ou, de outra 
forma, verifica-se que o alunado rejeita a leitura, principalmente por não conseguir 
estabelecer relações com o texto e deste com o contexto maior a que ele – texto – se refere. 
O aluno torna-se, assim, um simples “ledor” – limitando-se a reproduzir as ideias que constam 
no texto – diferentemente do “leitor” – que consegue compreender as informações do texto e 
formular opiniões sobre o assunto tratado - conforme atesta Ezequiel Theodoro Silva (1988), 
ao distinguir duas posturas do sujeito diante da leitura. É bom frisar também que 
conhecimento de mundo e leitura da palavra estão em estreita relação, pois, conforme afirma 
Paulo Freire: “a leitura de mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica 
a continuidade da leitura daquela” (1981).  

Tais considerações coadunam-se com o objetivo maior do curso: conduzir o aluno a 
uma compreensão do texto humorístico, a partir dos mecanismos empregados em sua 
produção, ressaltando-se o contexto em que estão inseridos, já que esse tem sido, via de 
regra, a porta de entrada para a construção de uma leitura de mundo eficiente. O projeto foi 
direcionado aos alunos dos cursos técnicos integrados e subsequentes do campus Currais 
Novos, bem como aos da rede estadual de ensino do mesmo município. Partiu-se do princípio 
de que os textos humorísticos – anedotas, charges, tirinhas, histórias em quadrinhos, entre 
outros – são extremamente atrativos e exigem conhecimentos prévios e reconhecimento de 
outros fatores de coerência para sua compreensão. 
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O propósito maior, certamente, foi o de contribuir para que o educando, através de 
uma melhor compreensão leitora,  amplie a compreensão da realidade, ajudando-o a tornar-
se um cidadão mais afinado com as transformações pelas quais passa a sociedade e a 
interferir nesse processo de transformação de forma crítica e coerente.  

 
 

VALIDADE DO HUMOR 
 
                                                                                                        

Há muito o riso vem ocupando lugar de destaque em estudos de renomados autores, 
tais como Bakhtin, Freud e Umberto Eco.   No Brasil, Sírio Possenti e Luís Carlos Travaglia têm 
contemplado parte de sua obra com estudos sobre o humor. O riso é – verifica-se - coisa de 
gente séria.  A linguística já tem mostrado, há tempos, a importância da utilização dos textos 
humorísticos na prática de sala de aula, como um elemento riquíssimo para desenvolver a 
habilidade de interpretação textual. Tais textos impõem uma só leitura. Se o leitor não 
apreende o efeito de humor de uma piada, pode-se dizer que ele não interpretou o texto, 
afirma Possenti (1988). 
          Travaglia (1990) também reforça a importância do humor – de uma maneira mais ampla 
– ao apontá-lo como elemento presente em todas as áreas da vida humana, ressaltando-lhe o 
caráter denunciador dos instrumentos de manutenção do equilíbrio social e psicológico; 
revela-lhe ainda como algo que traduz uma visão de mundo diferenciada e que desmonta 
falsos equilíbrios. 
          Além dos motivos mencionados acima, a escolha desse gênero de texto para o 
desenvolvimento de uma prática interpretativa encontra respaldo em Matos (2001), que a 
respeito das histórias em quadrinhos – apenas para citar um gênero – atribui-lhes um sem 
número de recursos, a saber: metáforas, onomatopeias, mensagem icônica, balões, letras de 
diversas espessuras, entre outros, todos relacionados aos sentimentos e ideias expressas 
pelas personagens. Esse mesmo gênero textual, segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998), pode desenvolver a capacidade de interpretação do leitor, 
devido a sua aproximação com a oralidade: o leitor consegue identificar o locutor, o locutário 
e o assunto de que se está falando. Sobre o humor, Beth Brait assevera: 
 

É no humor e nos momentos de aparente descontração de uso da                                                                                                        
linguagem que vamos encontrar os mecanismos de produção de efeitos de 
sentido, os quais, de maneira aparentemente contraditória, mostrarão as 
possibilidades e as riquezas da língua. (BRAIT, 1996). 

 
 
 Sendo assim, não restam dúvidas de que, a despeito das vozes que ainda teimam em 
rejeitar esses textos, desconsiderando sua significância, eles devem, sim, ser contemplados 
nas salas de aula. Sua utilização, obviamente, de forma alguma substitui o estudo de outros 
gêneros. Os gêneros humorísticos vêm tão simplesmente somar-se aos demais numa busca, 
entre outros objetivos, de ampliar a capacidade de leitura reflexiva e crítica do aluno.  
 Escolheu-se focalizar mais especificamente os fatores de coerência por serem esses 
responsáveis pela legibilidade dos textos, é a coerência que estabelece o sentido nos textos. 
Tomaram-se como texto de referência os estudos de Koch e Travaglia (2008, p.100) que 
consideram a coerência como o elemento que “se constrói na interação entre os textos e seus 
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usuários, numa situação comunicativa concreta”, em decorrência dos fatores por eles 
elencados.  
  
 
 
METODOLOGIA E RESULTADOS  
 
 

O curso, ministrado no IFRN Campus Currais Novos, aconteceu entre 05/09/2011 a 
07/11/2011 e contou com a participação de alunos dos cursos integrados do IFRN e da 
comunidade das escolas estaduais do município de Currais Novos. A frequência média de 
participantes foi de sete a cada aula. Ocorreram dez encontros, totalizando 30h/aula. 

 O curso foi projetado em quatro módulos, a saber: 1º) os fatores de coerência; 2º) 
piadas; 3º) HQ’s e tirinhas; 4º) charges e cartuns. As aulas foram expositivas, com 
apresentação de slides no projetor multimídia e realização de atividades. A maior parte dos 
textos utilizados foi coletada na Internet, em sites específicos sobre esses gêneros. 

Durante o primeiro módulo, foram apresentadas algumas considerações sobre o 
humor, visto como um recurso bastante favorável à aprendizagem, já que os textos que lhe 
dão suporte utilizam variados mecanismos de produção de sentidos (metalinguagem, 
expressões idiomáticas, provérbios, metáforas etc.); apontam valores e controvérsias da 
sociedade; aguçam o raciocínio, a capacidade de ler as entrelinhas e de perceber 
ambiguidades e podem explicar o funcionamento da língua. Fez-se uma breve explanação dos 
gêneros textuais que seriam trabalhados ao longo do curso e, em seguida, foram 
apresentados os fatores de coerência (conhecimentos linguísticos, conhecimento de mundo, 
conhecimento compartilhado, inferência, contextualização, situcionalidade, informatividade, 
intertextualidade, focalização, intencionalidade e aceitabilidade, consistência e relevância) 
elencados em Koch e Travaglia (2008), e seu emprego em variados textos de humor, 
incluindo-se alguns textos publicitários.  

O segundo módulo tratou especificamente do gênero “piada”. Além de se trabalharem 
os fatores de coerência já mencionados, procurou-se mostrar sua importância como um 
gênero que reproduz com sagacidade os valores e problemas sociais, sem deixar, entretanto, 
de lhe ressaltar o caráter de discurso reacionário, veiculador de ideologias e reprodutor de 
preconceito e discriminação (POSSENTI, 2001). Foram analisadas piadas que tratavam das 
seguintes representações sociais: mulheres (incluindo as loiras), negros, Joãozinho 
(representação de “criança”), advogados, políticos, nordestinos, portugueses. 

Quanto às tiras e histórias em quadrinhos, a preocupação inicial foi em desmistificar o 
caráter de subliteratura atribuído a esses gêneros, principalmente pela escola. Procurou-se 
evidenciar os aspectos positivos em se trabalhar esse gênero em sala de aula, tais como o 
incentivo à leitura dos signos visuais, tão presentes no cotidiano, dentro e fora da escola 
(mapas, ilustrações de livros, esquemas, fotografias); a melhora na percepção dos elementos 
da narrativa; e a possibilidade de realizar atividades transdisciplinares. Além dos fatores de 
coerência, foram observados, nas análises dos textos, os perfis de algumas das personagens 
encontradas nos livros didáticos de ensino médio – Calvin, Mafalda, Hagar, Garfield, Recruta 
Zero, Mônica, acompanhadas de suas respectivas turmas ou famílias – e os elementos não 
verbais, o aspecto sócio histórico e os propósitos comunicativos. 

Finalizou-se o curso com o módulo “charges e cartuns”. Estabelecida a diferenciação 
entre os dois gêneros, foram apresentadas notícias recentes e confrontadas com esses 

0354



SILVA ET AL (2011) 
 

 

 

gêneros na tentativa de desenvolver, nos participantes, o processo de apreensão de sentidos: 
observação de marcas textuais como coerência, coesão, ironia, intencionalidade e outras. Os 
temas das charges e cartuns incluíam esporte, política, artes, ciência etc. - de cunho nacional e 
internacional – de forma a verificar o universo de conhecimento de mundo do grupo. 

Ao longo do curso, várias atividades foram realizadas, com o objetivo de: 
 1) avaliar o conhecimento prévio dos participantes sobre os assuntos que seriam 

tratados; 
 2) identificar o nível de compreensão dos participantes em relação aos gêneros  

estudados, observando se eles eram capazes de a) identificar o gatilho gerador do humor, b) 
identificar os temas abordados nos textos, c) relacionar os textos estudados com 
acontecimentos da atualidade, d) identificar os argumentos subjacentes aos textos estudados; 

Seguem abaixo alguns percentuais recolhidos a partir das atividades aplicadas. Os 
resultados tomam como base a média de participantes, anteriormente mencionada: sete por 
aula. A maioria das respostas foi analisada através de instrumentos de registro em que se 
observava se as atividades haviam sido realizadas satisfatoriamente, razoavelmente ou 
insatisfatoriamente, conforme modelo abaixo: 

 
Piada 1 
 
Procure mostrar a desatualização desse texto, considerando a evolução da mulher no mercado de trabalho e a 
divisão de tarefas sociais entre homens e mulheres. 
 
 Atividade realizada 

satisfatoriamente 
 

Atividade realizada 
razoavelmente 
 

Atividade realizada 
insatisfatoriamente 
 

Atividade 
não 
realizada 
 

Alunos (%)     

 
Consideraram-se satisfatórias as respostas que, além de contemplarem toda a 

solicitação do enunciado, foram redigidas com clareza e coesão, além de apresentarem bom 
emprego da norma culta da língua. As respostas foram consideradas razoáveis quando 
contemplaram apenas parte do enunciado ou, embora houvessem contemplado o enunciado 
completo, careciam de um discurso claro e organizado. As respostas confusas, incoerentes e, 
muitas vezes, em desacordo com a solicitação do enunciado foram classificadas como 
insatisfatórias. 

Inicialmente, foi proposto aos alunos um exercício para identificação do  
conhecimento prévio. Uma das questões da atividade era relacionar uma charge ao 
acontecimento que havia dado origem à mesma. À época, o então ministro da Casa Civil, 
Antônio Palocci, estava sendo acusado de enriquecimento ilícito, em virtude da multiplicação 
de seu patrimônio e das atividades de sua consultoria, denominada Projeto. Para mostrar sua 
descrença na negação de envolvimento do ministro nesse episódio, o chargista recorreu aos 
seres fantasiosos das fábulas nacionais – Mula sem Cabeça, Caipora e Saci Pererê - 
apresentando-os como seus amigos e testemunhas de defesa, através da seguinte fala: “E 
para mostrar que eu não estou mentindo, trouxe aqui três amigos que podem provar a minha 
idoneidade”. Nesse caso, apenas 11% da turma alcançaram o objetivo proposto. 

Outra questão, dessa mesma atividade, solicitava que os alunos relacionassem os 
cartuns aos assuntos por eles tratados. O primeiro deles referia-se aos direitos dos 
trabalhadores, o segundo tratava da multiplicidade de tarefas atribuídas à mulher em seu dia 

0355



SILVA ET AL (2011) 
 

 

 

a dia e o último fazia critica à caça predatória de jacarés. Nesse caso, o resultado positivo foi 
mais significativo, já que 44% dos alunos conseguiu identificar os assuntos. 

Foi solicitado ainda que identificassem e descrevessem os traços psicológicos das 
personagens de HQ’s e tirinhas, anteriormente mencionadas. Dentre elas, o Recruta Zero e o 
Hagar foram os menos identificados pelo grupo (11%). Calvin e Magali foram identificados por 
apenas 33% dos alunos, 44% identificaram Garfield e 89% reconheceram Mafalda. Apesar de 
identificarem razoavelmente as personagens, a única cujo perfil é bem compreendido pelo 
grupo é Mafalda. A respeito das demais personagens os comentários escritos não foram 
compatíveis com as personagens. 

Nas atividades relativas ao gênero piada, procurou-se verificar principalmente se os 
alunos percebiam o discurso preconceituoso evidenciado nos textos. Seguem-se, a título de 
ilustração, algumas questões.  

 
Piada 1 
 
Por que as mulheres não usam sombrinhas? 
Porque na cozinha não chove. 
 

A partir dessa piada foi pedido que os alunos mostrassem por que o texto estava 
desatualizado, considerando a evolução da mulher no mercado de trabalho e a divisão de 
tarefas sociais entre homens e mulheres. 
 20% dos participantes responderam à pergunta satisfatoriamente, identificando a 
antiga ideia veiculada pelo texto de que “lugar de mulher é na cozinha”, 60% responderam 
razoavelmente e 20% insatisfatoriamente. A maior dificuldade apresentada pelos alunos foi 
tratar da divisão de tarefas entre homens e mulheres. 
 
Piada 3 
 
Como você sabe que uma loira trabalha em um escritório? 
Porque no escritório tem um quartinho com uma cama e um sorriso enorme na cara de todos os chefes. 
 
 A respeito da piada foi feita a seguinte pergunta: “A que conclusões se pode chegar 
sobre a prática profissional das mulheres loiras, a partir das informações transmitidas pela 
piada?” 
 Nessa questão, apenas 20% dos alunos responderam satisfatoriamente, reconhecendo 
no texto o preconceito machista que imputa às loiras a condição de prostitutas, 40% 
responderam razoavelmente, 20% insatisfatoriamente e 20% não realizaram a atividade. A 
dificuldade de resolver essa questão foi o não entendimento da conotação sexual do discurso 
e também a dificuldade de estabelecer uma relação entre a possível prática sexual das loiras e 
seu sucesso profissional. 
              Um dos aspectos observados nas piadas, durante o curso, foi a possibilidade de, 
através de sua leitura e análise, debater-se uma ampla variedade de temas, inclusive os 
polêmicos, tais como sexualidade e religião ou mesmo o preconceito racial, apenas para citar 
alguns. Em virtude dessa peculiaridade, em uma das atividades propostas os alunos foram 
provocados a descobrir que pontos para discussão poderiam ser levantados a partir das 
piadas apresentadas. Essa atividade também é importante devido ao fato de ela exigir do 
aluno conhecimento de mundo, além de uma boa interpretação textual e ainda incentivá-lo a 
refletir sobre os problemas apontados no texto que ocorrem em nossa sociedade.  
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Na maioria das piadas – quatro de cinco - os pontos para discussão foram encontrados. 
Entretanto, com essa atividade foi possível perceber que, apesar de entender os problemas 
levantados nos textos, as respostas foram comprometidas pela pressa na formulação ou até 
mesmo pelo pouco empenho dos alunos durante sua elaboração.  

Com a atividade 6, iniciaram-se as atividades sobre HQ’s e tirinhas. Inicialmente foram 
distribuídas revistas em quadrinhos, após a aula do módulo, para que os alunos procedessem 
a uma análise, observando a presença ou ausência de elementos verbais, não verbais, 
verificassem a ocorrência ou não de aspectos sócio históricos e identificassem os propósitos 
comunicativos. Na maioria dos casos, esses elementos não foram identificados, o que pode 
ser resultado da falta de atenção durante a explicação do módulo, pois apenas dois alunos 
explicaram os elementos, os outros apenas citaram ou nem mesmo os encontraram. 
 Outra atividade realizada pelos alunos foi a de análise de tirinhas. A eles foram 
entregues tirinhas de Mafalda, Garfield, Recruta Zero, Calvin e Turma da Mônica, para que 
comentassem sobre os temas desenvolvidos, identificassem o(s) gatilho(s) gerador(es) do 
humor, os fatos sócio históricos e possíveis assuntos para discutir em sala de aula. A 
distribuição dos textos foi feita por sorteio. Os resultados mostraram que os alunos, em geral, 
não analisaram todos os aspectos necessários (60%), mas levaram em consideração as 
características de cada personagem para explicar o enredo dos textos. 
 Em relação ao módulo sobre charges e cartuns, as atividades priorizaram o 
conhecimento de mundo dos alunos. Em uma delas, solicitava-se que se identificassem os 
fatos noticiosos geradores dos textos apresentados e ainda que se reconhecessem os 
elementos de coesão que lhes garantiam a coerência: adequação entre texto verbal e não 
verbal e entre o texto e o tema tratado. 70% dos alunos atingiu o objetivo proposto quanto ao 
reconhecimento dos elementos de coesão. Mas apenas um dos participantes estava a par de 
todos os acontecimentos tratados nas charges, os demais não sabiam ou tinham 
conhecimento superficial dos fatos.  

Além de inúmeras atividades, o curso proporcionou uma oficina, em que os alunos 
criaram charges, cartuns e histórias em quadrinhos. A distribuição dos assuntos aconteceu por 
sorteio. Na criação das charges, notícias da época foram distribuídas e, a partir delas, os 
alunos produziram as charges. Para a produção dos cartuns, os temas foram sorteados e as 
HQ’s e tirinhas foram feitas com o tema “conteúdos escolares”. Observou-se que na 
elaboração das charges, 50% da turma alcançou o objetivo proposto, quanto aos cartuns, 
HQ’s e tirinhas a maior parte da turma (75%) concluiu de forma satisfatória a atividade. As 
produções foram expostas para apreciação do grupo participante do evento.  

No encerramento, foi aplicada uma avaliação, para que os alunos expusessem sua 
apreciação sobre o curso. Todos justificaram seu desejo de participar do curso em virtude da 
necessidade de melhorar sua compreensão textual em relação aos gêneros abordados.  100% 
afirmaram nunca haver feito estudos sobre esses gêneros e também que seus professores não 
utilizam tais textos durante as aulas. Os participantes foram unânimes ao apontar a ausência 
de conhecimento de mundo como a maior dificuldade ao longo das aulas, visto que, na maior 
parte dos textos apresentados, a compreensão está vinculada a esse fator de coerência. Dos 
gêneros  trabalhados, apenas um participante julgou mais enriquecedor para seus 
conhecimentos “piadas” e  “tiras”, os demais elegeram a “charge”, por se tratar de um gênero 
que, segundo seu parecer: 

 
Aluno 1: “...são visões mais críticas e até mesmo mais engraçadas”. 

 

0357



SILVA ET AL (2011) 
 

 

 

Aluno 2: “...elas mostram de tal forma a realidade do cotidiano e os 
acontecimentos de uma forma engraçada, que nos leva a procurar mais sobre 
esse assunto.” 

 
Aluno 3: “...encontro com frequência esse tipo de texto em provas de 
vestibulares.”  

 
 
De um modo geral, foi possível perceber que os alunos integrantes do curso, embora 

estivessem familiarizados com os gêneros estudados, não tinham conhecimento dos inúmeros 
recursos utilizados em sua produção, nem das variadas possibilidades de reflexão que eles 
suscitam. Eles próprios tiveram a oportunidade de verificar o quanto a ausência de 
conhecimento de mundo, dentre outros fatores, ocasiona dificuldades de compreensão 
textual, limitando sua eficiência leitora. Em algumas atividades constatou-se que alguns 
alunos sequer conseguiam reconhecer a solicitação dos enunciados, o que os levava a 
respostas desconexas. Também os debates promovidos ao longo das aulas sofreram prejuízos 
pela ausência de conhecimento prévio e de mundo relacionados aos temas apresentados. 
Esse índice foi detectado, principalmente, na realização de atividades de interpretação de 
piadas, charges e cartuns. Apenas um ou dois alunos costumavam posicionar-se e, nas 
atividades escritas, os assuntos eram tratados geralmente de forma superficial. Pôde-se 
observar que 70% do grupo apresentaram bom desenvolvimento de competências de uso da 
linguagem oral e escrita. Um dos integrantes, entretanto, apresentou graves problemas de 
compreensão e de escrita, revelando ausência de conhecimentos de base.  

Na avaliação dos alunos, o curso foi bastante positivo e suas expectativas foram 
alcançadas. Os alunos aprovaram o material apresentado em slides, bem como as atividades 
escritas, validaram a importância dos debates promovidos a partir dos textos analisados e 
apreciaram a dinamicidade das aulas. Quanto aos aspectos negativos, dois participantes 
consideraram pouco o tempo disponibilizado para o curso, os demais não identificaram 
pontos negativos.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
   
 Com base nos dados coletados através das atividades orais e escritas e nas 
observações feitas durante o curso, ratificou-se a versatilidade de utilização dos gêneros 
humorísticos em sala de aula. Os resultados mostraram que esses gêneros possibilitam 
amplas discussões sobre variados temas e podem ser amplamente utilizados como porta de 
entrada para a leitura e discussão de outros gêneros, estabelecendo-se com eles relação, 
como é o caso da charge com a notícia, por exemplo. Disciplinas como História, Geografia, 
Sociologia, entre outras, podem, sem dúvida, despertar o interesse dos educandos nos 
assuntos a serem tratados, partindo da leitura e análise dos variados gêneros de humor.  

No entanto, esses gêneros continuam sendo ignorados, mesmo quando presentes nos 
livros didáticos. Sabe-se que os manuais didáticos, desconsiderando as diretrizes dos PCN’s, 
ainda os tratam como gêneros de menor importância. No caso da disciplina Língua 
Portuguesa, por exemplo, muitas vezes surgem apenas como suporte para desenvolver 
conteúdos gramaticais. Perde-se, assim, a oportunidade de explorar com eficácia a estrutura, 
as marcas linguístico-discursivas e semióticas desses gêneros, ficando esses esvaziados de sua 
função. 
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 Essa má utilização se reflete, naturalmente, na dificuldade de compreensão leitora dos 
alunos em relação a esses textos. Essa lacuna poderia ser suprida, pelo menos em parte, caso 
os livros didáticos trouxessem sugestões de atividades relacionadas a esses gêneros que 
explorassem adequadamente seus recursos. Já há sinais de avanço nesse quadro, é certo, mas 
ainda há o que se discutir e melhorar. Em tempos em que se tem buscado por alternativas de 
metodologias que garantam a atenção e o interesse dos alunos durante as aulas, é 
surpreendente que uma que esteja tão ao alcance dos mestres seja ainda ignorada.  

Finalmente, reconhece-se a necessidade de se promoverem mais eventos dessa 
natureza, de modo a fomentar na comunidade discente do IFRN, Campus Currais Novos, bem 
como na da rede estadual do município, a busca pelo conhecimento extra sala de aula. Parece 
haver ainda nessas comunidades um desconhecimento das possibilidades de crescimento e 
amadurecimento intelectual possível de se obter a partir de cursos dessa natureza.  
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RESUMO  
 
Esse trabalho resulta de uma experiência que 
vivenciamos enquanto bolsistas do projeto de 
extensão “Argumentação em foco” 
desenvolvido nos meses de março, abril, maio, 
junho e julho no Campus de Currais Novos. Tal 
projeto tinha como objetivo contribuir para a 
prática da cidadania, para isso ofertamos um 
curso de extensão para 30 pessoas, sendo 15 
da comunidade externa e 15 da comunidade 
interna do IFRN Campus Currais Novos. O curso 

foi ministrado pela professora Elis Betânia 
Guedes da Costa, com auxílio de dois bolsistas 
do curso de informática do Campus Currais 
Novo: Maria das Vitórias Jaine da Lima e 
Mattson Ranier Gomes de Araújo. O curso foi 
concentrado em dois ramos da argumentação, 
artigo de opinião e carta aberta. O grande 
diferencial foi a utilização do blog como 
ferramenta de ensino. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: produção textual, argumentação, blog 

 
THE BLOG AS A TOOL FOR READING AND PRODUCTION ARGUMENTATIVE TEXTS 

 
ABSTRACT  

This work results from an experience that we 
experience as fellows extension project "Argumentation 
in focus" developed in the months of March, April, May, 
June and July on the campus of Currais Novos. This 
project aimed to contribute to the practice of 
citizenship, for it offers an extension course for 30 
people, 15 of 15 of the external community and the 
international community IFRN Campus Currais Novos. 

The course was taught by Professor Elis Betânia Guedes 
da Costa, with the help of two Fellows of the computer 
course Campus Currais Novos: Maria das Vitórias Jaine 
de Lima and Mattson Ranier Gomes de Araújo. The 
course was focused on two branches of the argument, 
opinion articles and open letters. The big difference was 
the use of blog as a teaching tool. 

 

 KEY-WORDS: textual production, argumentation, blog. 
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O BLOG COMO FERRAMENTA PARA A LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

INTRODUÇÃO 

        Este artigo relata a introdução de um blog no decorrer do curso de extensão “Argumentação 
em Foco”, ministrado no IFRN campus Currais Novos, o mesmo foi feito com intuito de mostrar as 
atividades realizadas no curso como também de disponibilizar para os alunos uma ferramenta 
atual e real para a leitura e escrita de textos argumentativos. Além de abordarmos a importância 
do blog no decorrer do curso também apresentaremos algumas considerações sobre a 
argumentação e descrição das aulas e atividades vivenciadas.  

      Segundo Alvarado e Yeannoteguy “Argumentar é dirigir ao outro um argumento, é dizer uma 
boa razão para admitir uma conclusão e induzir as condutas pertinentes”. A argumentação 
refere-se à discussão de questões sociais controversas, exige sustentação, refutação e 
negociação, e é indispensável na vida rotineira. Como sabemos, a arte de argumentar faz uso de 
muitas ferramentas, desde a fala, a crítica e os argumentos, em consequência disso, a linguagem 
abrange várias formas de mostrar a argumentação, e uma delas são os textos argumentativos.  
Nessa experiência priorizaremos o trabalho com textos escritos 

      O artigo de opinião e a carta aberta tem a função de expressar opiniões através da 
modalidade escrita, a modo de torna-los mais estruturados e coesos, eles contribuem para uma 
melhor compreensão, divulgação e entendimento coletivo, trata-se de textos opinativos, porém, 
esses textos precisam de uma base para que possa ocorrer sua divulgação, e um dos meios mais 
comuns hoje em dia são, os meios tecnológicos, precisamente as redes sociais, que servem de 
suporte para leitura e divulgação dos mesmos. 

        Os meios tecnológicos são hoje as principais ferramentas de divulgação e informação de 
textos, e um desses meios são os blogs, ferramentas cuja estrutura permite a atualização rápida a 
partir de acréscimo denominado posts, e eles são hoje os principais meios para a divulgação de 
textos argumentativos. O blog é uma maneira mais fácil de divulgação dos textos e é mais 
acessível ao compartilhamento, pois essa ferramenta dá suporte ao texto e faz com que inúmeras 
pessoas vejam o mesmo, sem contar que podem expressar sua opinião em relação ao assunto 
dos textos. 
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A argumentação e os gêneros Artigo de opinião e Carta aberta 
 

Quando possível, sempre estamos interagindo com as pessoas sobre os 
acontecimentos do cotidiano. São nessas ocasiões que expomos nossas opiniões, formando 
bons argumentos para defendê-las. Na maioria das vezes em contextos informais. Porém há 
situações de comunicação que são mais formais, como é o caso dos debates políticos. 

Jornais e revistas publicam artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores. Esses 
textos têm por finalidade apresentar a posição de um órgão de imprensa ou de determinado 
grupo social diante de um assunto e seus argumentos. Posicionando-se a favor ou contra. 

 
O Blog  
 
Criado em agosto de 1999 pelo norte-americano Evan Williams, o serviço gratuito para 

a confecção de “diários digitais” rapidamente tornou-se um fenômeno na Internet e hoje 
contabiliza cerca de 20 mil novos usuários que todos os dias decidem publicar em sites 
chamados de weblogs seus relatos cotidianos ou temas que gostariam de discutir com outros 
internautas. 

O blog é um espaço em que o escrevente pode expressar o que quiser na atividade da 
(sua) escrita, com as escolha de imagens e de sons que compõem todo o texto veiculado pela 
internet. Assim, eles possuem características diferenciadas dos diários tradicionalmente 
escritos. 

A prática de escrita dos blogs coloca em evidência as mais diversas questões humanas 
para que elas sejam lidas e discutidas pelo o outro. O importante é que as histórias circulem e 
ocupem o espaço da rede. 

 De acordo com Marcuschi (2002; 14-19) os blogs podem ser caracterizados numa 
relação temporal síncrona ou seja, constituída na simultaneidade temporal entre o que é 
escrito e o que é veiculado na rede. 

Entre as características do blog está a interação rápida e sem barreiras geográficas. 
Outro aspecto de sua estrutura é o modo de redação dos textos com a indicação de links para 
outros blogs é uma prática recorrente.  Há blogs que disponibilizam uma lista de links para os 
blogs favoritos, colocada, quase sempre, à margem esquerda da tela do computador. 

 
 
O blog como suporte para os gêneros argumentativos 
 

 Um dos suportes que se mostram mais eficientes nos dias atuais para expressar nossas 
opiniões são os blogs. Esses sites estão cada vez mais procurados e ganhando mais 
credibilidade. A linguagem utilizada em blogs lembra um pouco a mesma linguagem utilizada 
em diários. Os usuários utilizam um software na internet para armazenar seus textos e assim 
pessoas de todo o mundo pode acessar. Uma grande parte desses usuários assina como 
anônimos, utilizando-se de um pseudônimo para assinar aos textos. Outro ponto fortíssimo 
que está presente nos blogs é a interatividade entre os usuários do software. E cada usuário 
utiliza da argumentação para escrever seus textos e conquistar novos leitores. 

METODOLOGIA 

0363



LIMA $ ARAÚJO (2011) 
 

 

 

O curso “Argumentação em Foco” foi realizado visando  tornar o aluno um cidadão 
crítico, e para isso foi preciso dividir o curso em módulos, dos quais, o primeiro foi composto 
por aulas teóricas e básicas sobre os gêneros textuais que seriam trabalhados no decorrer do 
curso, expondo a utilidade desses gêneros, em que ocasiões eles seriam usados, suas 
características e sua função, sendo feita pelos alunos atividades em grupos e individuais sobre 
o assunto.  

 

 
Figura 1: Momento da aula sobre blog. 

 
Figura 2: Aula prática sobre blog. 

Objetivando que os alunos realmente utilizassem o blog como ferramenta para leitura 
e produção de textos, criamos nosso próprio blog, que recebeu o mesmo nome do curso em 
questão, como podemos ver na imagem abaixo.  
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Figura 3: Imagem da "homepage" do blog criado para o curso. 

Essa imagem apresenta a página inicial do nosso blog, podemos perceber que o 
mesmo conta com textos escritos por participantes e por alunos do IFRN, além de publicar 
dicas e informações sobre o curso. Durante as aulas incentivávamos a participação de todos, 
resultando em mais de 1000 visitas. 

Os textos colocados no blog (artigos de opinião e cartas) de forma geral eram 
produzidos por alunos do IFRN – Campus Currais Novos do curso integrado em Alimentos e 
Informática e por alunos participantes do curso de extensão.  

Após cada solicitação de produção textual, a professora dava a cada aluno a 
oportunidade de reescrever seus textos, de forma que sempre selecionaríamos dois textos (de 
preferência com pontos de vistas diferentes) para postarmos no blog. Tal atitude motivou os 
alunos a buscarem cada vez mais a qualidade dos textos escritos, uma vez que esses não 
serviriam apenas para compor uma nota, mas para circular de fato na sociedade.  

A seguir destacamos dois textos sobre o conceito de justiça, tendo em vista a morte do 
terrorista Bin Laden, no qual percebemos que os alunos apresentam pontos de vista 
diferentes.  

 
 Texto 01: Enfim! Foi feita à justiça 
 
 No dia 02 de maio de 2011 finalmente chegou ao fim um drama que já 

perdurava por quase uma década. O fato é que na madrugada deste dia foi executado o 
terrorista Osama Bin Laden, que tinha seu nome ligado a alguns atentados terroristas sendo o 
de maior repercussão o ataque ao World Trade Center na cidade de Nova York em 11 de 
Setembro de 2001. 

 Após a emboscada ao terrorista, liderada por tropas norte-americanas, alguns 
líderes daquele país como a secretária de estado Hillary Clinton e o atual presidente dos 
Estados Unidos, Barak Obama, se pronunciaram dizendo que a justiça teria sido feita. 
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 Mas, como falar diferente naquele momento em que acabará de ocorrer a 
execução do homem responsável por matar aproximadamente 2.000 cidadãos americanos a 
uma década. Para os chefes de estado e o sentimento da maioria dos norte-americanos 
prevaleceu a citação do código de Hamurabi “Olho por Olho e Dente por Dente”. Se o 
terrorista executado tivesse sido aprisionado, com certeza, o dia do seu julgamento seria o 
júbilo para um tribunal americano e como a constituição americana prevê a pena de morte o 
acusado receberia a pena máxima. 

 Contudo, para as forças armada norte-americanas seria impossível manter 
prisioneiro um homem como aquele. Se durante aproximadamente dez anos ele conseguiu 
manter-se escondido e muito bem protegido, por um exército de seguidores, o que então 
estes fariam se o seu líder fosse capturado e aprisionado? Sem sombra de dúvidas fariam 
inúmeros atentados e barbaridades para resgatá-lo. 

 Diante do já relatado, concordo com a decisão tomada pelos chefes de estado 
dos Estados Unidos em executar sumariamente um terrorista de tão alta periculosidade, foi a 
forma mais bem sucedida de se fazer justiça e proteger a vida de tantos outros civis de 
prejuízos a ordem pública posteriores. 

 
   Texto 02: Saber conviver 
 
        A sociedade é formada por pessoas com pensamentos, crenças, etnias, valores 

diferentes, precisamos saber conviver, para isso o respeito com o outro é fundamental. 
      Osama Bin Laden,líder terrorista  da Al-Qaeda ,transgrediu  esse princípio quando 

formou a rede com intuito de infiltrar em pontos estratégicos ao redor do mundo seguidores 
,principalmente jovens ,como homens bombas para que fizessem justiça em nome da religião 
que eles acreditavam ser a única e verdadeira ,pregando ser esta a que purificaria a 
humanidade.Recrutados esses jovens  destruiriam aqueles que lhes pareciam impuros ,não 
merecedores  de estar entre eles. 

     É absurdo em tempos como os de hoje, que ainda exista pessoas com pensamentos 
e atitudes  de tamanha intolerância ,indo além,pondo em prática tais pensamentos ,como foi 
os ataques  de 11 de setembro ,onde os Estados Unidos ,principal alvo,juntamente  com o 
resto do mundo ficaram extasiados ao verem em rede de TV milhares de pessoas sendo 
dizimadas,o repúdio foi imediato. 

    Tanto os líderes norte-americanos como milhares de pessoas de todo o mundo  
comungam do mesmo pensamento de que só a morte de Osama desarticularia a rede 
terrorista,trazendo tranqüilidade  ao povo,afastando assim possibilidades de novos ataques. 

     A expectativa  da nação americana em resposta a tamanha barbaridade  é que ele  
fosse capturado,levado a julgamento e condenado a pena de morte ou prisão perpétua ,como 
dita a constituição  daquele país.Contrariando a constituição  do seu país Barack Obama 
,presidente dos Estados Unidos articula uma operação militar  ultra-secreta determinado a 
execução de Osama ,sem que o mesmo passasse pelo creio  de um tribunal do júri.Deu a ele a 
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mesma sentença  que foi dada nos milhares de inocentes que foram mortos na seqüência de 
ataques articulados pelo mesmo,e,aos americanos uma sensação de dever cumprido. 

     Para tanto a justiça foi feita,mesmo que de forma unitareal ,pois a ação 
proporcionou o enfraquecimento do terrorismo como também abriu a discussão sobre o que 
seria divergir,conviver com diferenças independentes de quais sejam existentes em qualquer 
sociedade. 

 
Outra atividade que realizávamos era a cada postagem solicitar que os demais alunos 

participantes comentassem os textos posicionando-se de forma contrária ou favorável ao 
ponto de vista do autor, como podemos ver os comentários da carta sobre o aborto. 

 
Autor: Camila 1 
“Eu também sou contra o aborto, a tantos métodos de prevenção para quem não quer 

engravidar. Que as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos, se são adultos para fazer 
sexo, sejam adultos para assumir as consequências, se vier uma gravidez indesejada, assuma 
seu filho, e se não puder criá-lo, de para outra pessoa cuidar. Se o caso for uma gravidez por 
estupro,por pior que seja, tenha a criança, quem sabe ao você olhar para o rostinho dela 
quando ela nascer, seu coração amoleça ,e essa vida poderá lhe trazer muitas alegrias.” 

 
Autor: Patrícia 
“Concordo que não é desculpa para se realizar um aborto o fato de não se ter um pai 

presente para auxiliar na criação, mas discordo que se deixe de fazer um aborto no caso de 
estupro, porque por mais que a criança possa ser dada a outra pessoa quando nascer, terão 
os nove meses em que ela ficará na barriga da mãe, a qual estando insatisfeita com a gravidez 
passará muitos sentimentos ruins para a criança, o que de acordo com os mais velhos, não faz 
bem a ela. E, além disso, uma mulher que engravida depois de um estupro e tem o filho 
mesmo sem querer, com certeza ela não será mais a mesma pessoa, devido a esse momento 
trágico de sua vida. Mas de toda forma acho que o aborto deve ser a última hipótese a ser 
cogitada, uma vez que a vida é muito preciosa.” 
 

Essas atividades contribuíram de forma significativa para que os alunos 
desenvolvessem o hábito da argumentação.  

No segundo módulo foram trabalhadas aulas de informática para ensinar aos alunos a 
construção do blog e manuseamento do mesmo. As aulas foram dadas em sala de aula e no 
laboratório de informática do campus, onde foi criado o blog. Essas aulas tinham o objetivo de 
interligar a leitura com a tecnologia e também a exposição dos gêneros nas redes sociais, 
principalmente no blog. 

 No terceiro módulo foram iniciadas as aulas recorrentes as escritas dos gêneros 
textuais explicados no primeiro módulos, artigo de opinião e carta aberta, dos quais, os alunos 
tiveram a oportunidade de conhecer diversos assuntos da atualidade e de expor seus pontos 
                                                           
1 Os nomes dos alunos informados no artigo são fictícios.  
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de vista e seus conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores sobre os assuntos discutidos, 
tendo em vista também as reescritas dos gêneros. 

RESULTADOS 
 
 A introdução do blog em nosso projeto foi um fator diferenciado, pois boa parte do 
nosso grupo de alunos não sabia como criar ou utilizar um blog. A partir da aula sobre como 
fazer e como ter sucesso com o seu próprio blog, boa parte da turma criaram o seu próprio 
blog e começaram a divulgar suas opiniões. Os que já possuíam blogs, melhoraram e agora 
usam o que aprendeu durante o curso para melhorar a argumentação presente em suas 
páginas. Durante as aulas tivemos práticas de artigo de opinião e carta, os melhores textos 
foram publicados no blog no final do curso, objetivo este que motivou a entrega de todos os 
participantes. 
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RESUMO 
Com a o brigatoriedade da implantação da língua espanhola nas escolas brasileiras, 
percebeu-se a possibilidade de aplicar uma metodologia de ensino diferenciada para o 
ensino dessa língua, que faz uso de fatores motivacionais no âmbito escolar. Dessa forma, 
o presente artigo tem o objetivo de abordar a u tilização e a contribuição da ferramenta 
audiovisual curta metragem no ensino-aprendizagem de língua espanhola para estudantes 
do ensino fundamental. De acordo com as referências bibliográficas consultadas, 
percebemos que para uma aprendizagem satisfatória o curta pode ser utilizado pelo 
professor a fim de estimular o interesse pela língua espanhola, já que seu conteúdo poderá 
abordar temáticas que interessem aos alunos, e a exibição contribui para a p ercepção 
auditiva e produção oral através do contato direto com a língua que está sendo 
apresentada de maneira contextualizada e dinâmica. Partindo desse contato do aluno com 
a língua, sugerimos neste trabalho uma proposta didática, utilizando o curta Sueños, que 
vislumbra desenvolver no aluno suas habilidades auditivas e orais, o que  o a judaria na 
utilização do espanhol na prática cotidiana. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Fatores motivacionais, Curta-Metragem, Ensino-aprendizagem. 

 
 

EL CORTOMETRAJE EN LA ENSEÑANZA DE E/LE 
 

RESUMEN 
Con la obligatoriedad de la implantación de la lengua española en las escuelas brasileñas, 
se percibió la posibilidad de que fuese aplicada una metodología didáctica diferenciada 
para la enseñanza de esa lengua, que hace uso de factores motivacionales en el ámbito de 
la escuela. De esa forma, el presente artículo tiene el objetivo de abordar la utilización de 
la herramienta audiovisual cortometraje y su contribución en la enseñanza-aprendizaje de 
la lengua española para estudiantes de la enseñanza fundamental. De acuerdo con las 
referencias bibliográficas consultadas, hemos notado que, para un aprendizaje 
satisfactorio, el corto puede ser utilizado por el profesor para estimular el interés por la 
lengua española, ya que su contenido podrá abordar temáticas que interesan a los 
alumnos. Por otro lado, su exhibición contribuye a mejorar la percepción auditiva y la 
producción oral, a través  del contacto directo con la lengua que está siendo presentada de 
manera contextualizada e dinámica. Partiendo de ese contacto del alumno con la lengua, 
proponemos en este trabajo la presentación de una propuesta didáctica utilizando el corto 
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Sueños cuyo objetivo es el de desarrollar en el alumno sus habilidades auditivas y orales, 
aspecto que contribuiría en la utilización del español en la práctica cotidiana. 
 
PALABRAS-CLAVE: Factores motivacionales, Cortometraje, Enseñanza-aprendizaje. 
 
 

O CURTA METRAGEM NO ENSINO DE E/LE  
 
INTRODUÇÃO 
O espanhol vem ganhando cada vez mais espaço na atualidade devido às influencias 
culturais, entre outros fatores, que ocorreram em razão da aproximação comercial do 
Brasil com os países latino-americanos. Em decorrência dessa aproximação, houve a 
introdução do idioma nos currículos escolares brasileiros. O professor, com o intuito de 
ensinar essa nova língua, deve estar atento para como estimular a motivação do a luno 
para a aprendizagem e as sim, ajudá-lo a desenvolver-se cognitivamente. Desse modo, 
percebe-se que a motivação é um aspecto interessante, pois traz para a sala de aula a 
possibilidade da elaboração de atividades envolventes e m ais enriquecedoras que 
instigam o aluno para a aprendizagem da língua espanhola.  
 
Observamos neste artigo os benefícios da utilização do audiovisual curta metragem, que 
permite ao aluno conhecer os diferentes aspectos culturais relacionados à l íngua 
espanhola e à aplicação da fala em situações reais, podendo servir como referência à ele 
quando for utilizar a língua posteriormente. O aluno ao estar em contato com essa nova 
forma de abordagem tende a participar ativamente da aula, já que os temas trabalhados no 
vídeo podem conter temáticas que despertem seu interesse, dessa forma estará 
contribuindo naturalmente com as aulas. Além das vantagens proporcionadas ao aluno, a 
aplicação do curta nas aulas de espanhol torna-se mais viável para o professor devido ao 
tempo de duração dessa ferramenta midiática, que, por apresentar caráter condensado, 
permite a ex ibição da história na íntegra e a realização de atividades propostas pelo 
professor referentes ao que foi exibido. 
 
Nessa perspectiva, o pr esente artigo propõe uma atividade para alunos do e nsino 
fundamental, tendo em vista a f acilidade dessa faixa etária em aprender uma segunda 
língua. A proposta didática utiliza a linguagem cinematográfica do curta metragem, 
através do vídeo Sueños, com o objetivo de trabalhar a compreensão auditiva e produção 
oral, elementos necessários para a aquisição satisfatória do espanhol. 
 
 
1. Fatores motivacionais na aprendizagem de língua espanhola. 

Com o s urgimento da lei de nº 11.161/ 05, que torna obrigatória a inserção da língua 
espanhola na estrutura curricular das escolas brasileiras, públicas e privadas, a partir do 
ensino médio, e de maneira optativa no ensino fundamental, enxergou-se a necessidade 
do ensino dessa língua, que, segundo Garrido (2011), ela possui mais de 300 milhões de 
falantes e é a segunda mais falada no Ocidente. Nesse sentindo, graças às relações cada 
vez mais estreitas entre o Brasil e os países hispanohablantes, a língua espanhola tem se 
inserido cada vez mais em nossa sociedade.  
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Para Barros (2001), as relações entre o Brasil e o s países de língua espanhola foram 
aproximadas pela implantação do MERCOSUL (Mercado Comum do S ul), pois 
possibilita uma troca de informações e ex periências tanto de cunho econômico quanto 
cultural, favorecendo o crescimento dos países envolvidos. Dessa forma, medidas como a 
lei já citada foram tomadas para que o idioma se estabeleça entre os jovens estudantes 
brasileiros e para que eles estejam mais familiarizados com a língua espanhola ao entrar 
no mercado de trabalho. Pode-se observar o interesse por uma aproximação do estudante 
com o e spanhol quando as escolas implantam o ensino desse idioma em sua estrutura 
curricular cada vez mais cedo, apesar da inserção do espanhol no ensino fundamental ser 
facultativa. Esse interesse pode ser comprovado através da afirmação de Barros (2001, 
p.5):  
 

No ano de 1999, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME), em parceria com o Ministério de Educação, iniciou um 
levantamento sobre a s ituação do ensino de espanhol nas escolas brasileiras. 
Em todas as regiões do País existem escolas de nível fundamental e médio 
oferecendo língua espanhola em seus currículos. Existe um maior número de 
unidades do ensino fundamental do que do ensino médio. 
 

Porém, apenas a implantação não garante a aprendizagem, pois alguns alunos, durante o 
processo de ensino-aprendizagem, sentem a n ecessidade de estarem em contato com 
metodologias que provoquem nele interesse e satisfação enquanto aprendem a l íngua 
espanhola. Em razão disso, se o professor constatar que há uma necessidade de rever sua 
estratégia de ensino, é interessante a aplicabilidade de uma abordagem motivadora, que 
prenda a atenção do estudante e crie uma atmosfera favorável para a aprendizagem do 
espanhol. De acordo com Raasch (1999), os professores têm um papel fundamental como 
mediadores do processo de ensino-aprendizagem, devendo levar em consideração os 
aspectos que envolvem o cotidiano e os interesses que movem a vontade do a luno em 
aprender, conseguindo, dessa forma, o c omprometimento desse com sua própria 
aprendizagem. 
 
Entretanto, os professores às vezes deixam de lado os fatores motivacionais que podem 
vir a instigar o a luno durante o pr ocesso de aquisição do e spanhol como língua 
estrangeira. Desse modo, é preciso lembrar que o professor não pode restringir-se ao uso 
do livro didático, que por si só não leva à atingir os objetivos propostos pelo docente, 
como a compreensão auditiva, principalmente no que se refere à distinção dos sons, 
elemento fundamental para a realização de uma produção oral adequada e compreensível. 
De acordo com Perez (1990), são poucos os livros que trazem exercícios práticos que 
orientam o p rofessor durante o ensino da oralidade, deixando-o preso ao ensino da 
gramática. 
 
 
1.1 O processo motivacional no ensino de língua espanhola no ensino fundamental. 
 
 
A intenção deste artigo em propor o ensino do espanhol a partir do ensino fundamental 
deve-se ao fato de que esses alunos possuem a cap acidade de aprender com mais 
facilidade os vários sons que compõem as palavras desse idioma. De acordo com 
Fernández (2007), quanto mais elevada for a idade do aprendiz, maior sua dificuldade em 
dominar a pronúncia de uma segunda língua, o que não ocorre com as crianças, que 
adquirem com mais facilidade uma melhor pronúncia, chegando a pronunciar como 
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nativos. Essa informação demonstra que quanto mais cedo lhes for apresentado o 
espanhol, maior será sua facilidade em adquiri-lo satisfatoriamente. 
 
As mudanças presentes na fase pré- adolescente, vivenciada pelos estudantes que tem 
idade entre 9 e 14 anos – idade correspondente ao ensino fundamental regular-  também 
devem ser levadas em consideração no momento da escolha da estratégia a ser utilizada, 
pois os alunos estão lidando com novas experiências e estão descobrindo sua identidade e 
também como afirma Sacristán (1997) o processo de aprendizagem ocorre de forma lenta, 
não apresentando resultados imediatos. Por isso, para ajudar o a luno no s eu 
desenvolvimento, o professor pode propor atividades lúdicas, que retirem os alunos de 
um ambiente entediante, levando-os a um ambiente dinâmico e estimulante, acolhedor e 
agradável para o desenvolvimento e construção dos conteúdos da língua, fora dos padrões 
tradicionais que podem distrair e provocar distanciamento do objeto de estudo. Para que 
esse distanciamento não ocorra, a motivação é utilizada como um recurso que cria uma 
ligação entre o aluno e o conteúdo, aproximando a realidade vivida por ele ao conteúdo 
abordado. Por isso, motivá-los torna-os mais participativos, dinâmicos e interessados 
naquele assunto. Nesse mesmo sentido, Schütz (2003, s/n) afirma: 
 

É interessante observar que freqüentemente uma motivação indireta acaba 
dando origem à motivação direta. Ou seja, a pessoa inicialmente impulsionada 
em seu ato por um objetivo indireto maior, acaba "tomando gosto", 
descobrindo valores antes desconhecidos, destruindo imagens estereotipadas, 
encontrando no "sacrifício" intermediário um objeto de motivação direta. Isto 
ocorre na medida em que a ex periência de aprendizado da língua é 
complementada com o aprendizado da respectiva cultura, passando ambos a 
fazer parte da coleção de experiências de vida da pessoa. 
 

Podemos extrair dessa afirmativa que o a luno, ao ser motivado, desenvolve-se 
intelectualmente de forma natural, aprimorando seu conhecimento de maneira que 
corresponda aos seus interesses individuais. Dessa maneira, o tempo em sala de aula pode 
ser utilizado a fim de despertar o ol har do aprendiz para as novas perspectivas, 
apresentadas de forma envolvente, fazendo-os esquecer a obrigação de aprender e buscar 
prazer na construção do conhecimento. 
 
A forma como o conteúdo é abordado contribui nas relações sociais, comunicativas e 
cognitivas, na criação de uma relação saudável entre professor-aluno e aluno-aluno. 
Desse modo, cria-se um ambiente favorável à aprendizagem em sala de aula, facilitando a 
construção interna da vontade do e studante em querer aprender o espanhol. Nesse 
sentido, Raasch (1999, p.15) afirma:  
 

Com os avanços nos estudos sobre o pr ocesso ensino-aprendizagem, 
comprovou-se que as inter-relações em sala de aula, em torno dos objetivos 
comuns são as que mais favorecem a ap rendizagem de conteúdos e d e 
comportamentos sócio-afetivos e morais.  
  

Percebendo a importância de elementos que podem vir a facilitar o processo de 
aprendizagem, este artigo sugere como foco de motivação o us o de uma ferramenta 
midiática: os curta metragens. Acreditamos que eles podem ser elementos que ajudam a 
atrair o aluno para o estudo e conseqüentemente aquisição da língua espanhola como 
língua estrangeira. Esse tipo de filme pode ajudar a evitar a desmotivação e o bloqueio do 
aluno quanto à sua aprendizagem e pode contribuir para o d esenvolvimento do 
sentimento prazeroso dele em estar na escola e aprender. 
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2. A Utilização do curta metragem como mediador do processo de ensino 

 

Para tornar a aula mais dinâmica, atraindo os olhares atentos dos alunos, é preciso 
considerar, na elaboração do  plano de aula,  as preferências e prioridades envolvidas na 
realidade dos estudantes, além das condições infraestruturais da escola. Ao constatar a 
possibilidade da utilização de novos recursos didáticos, podem-se usar elementos que 
estão presentes no c otidiano dos alunos como jornais, revistas, gravações, rádio, 
televisão, filmes, curta metragem, etc, trazendo temas do c otidiano ou os  aspectos 
culturais da língua alvo, através desses materiais autênticos que, provavelmente, 
suscitarão mais atenção do aluno. 

Diante disso, como proposta pedagógica/metodológica, observa-se a praticidade da 
utilização de um gênero da linguagem cinematográfica, o curta-metragem, que contribui 
para a abertura de uma nova visão de ensino. Porém, a escolha do vídeo não pode ser 
realizada de maneira aleatória, pois ao se estabelecer uma faixa etária, deve-se investigar 
as necessidades e interesses dos alunos. Freire e Caribé (2004) destacam a importância do 
audiovisual ao afirmar que não podemos considerar a função do audiovisual como sendo 
um mero transmissor do conhecimento, uma vez que essa ferramenta poderá assumir, de 
acordo com os objetivos propostos pelo professor, um caráter informativo e pedagógico.   

Tendo em vista o va lor cognitivo advindo da aplicação do c urta metragem, após o 
professor ter definido as metas a serem atingidas com a utilização do curta, identifica-se 
que esse recurso oferece vantagens para a aprendizagem do espanhol, tais como a 
facilidade na aprendizagem por meio da compreensão auditiva e a possível aquisição oral 
do idioma, isso porque aspectos como o t empo de duração e a dinamicidade da sua 
exibição são agentes estimulantes para o aluno. De acordo com Freire e Caribé (2004), o 
aluno se sente atuante durante o processo de ensino-aprendizagem quando há a presença 
de um estimulo audiovisual, isso pode fazê-lo também perceber a i mportância de sua 
participação na aula, pois dessa forma, ele poderá contribuir com ela, fazendo uso do que 
consegue captar visualmente e auditivamente.  
 
O curta tem duração máxima de trinta minutos. Sendo assim, seu uso facilitaria a 
elaboração e aplicação de uma atividade na mesma aula, tendo em vista que a carga 
horária da disciplina língua espanhola como língua estrangeira no ensino fundamental 
não é obrigatória e nem sempre as escolas disponibilizam mais que duas aulas semanais 
aos professores. Nessa mesma perspectiva, Ugalde e T ortajada (2008) afirmam que o 
longa metragem exige um tempo em sala de aula que os professores não dispõem, 
exigindo a fragmentação da aula em outros momentos, o que prejudica na concentração e 
na compreensão dos alunos, dificultando, para o professor, a elaboração de uma análise e 
proposição de atividades referentes ao tema abordado pelo vídeo. Por outro lado, o curta 
metragem torna-se um material ideal de ser trabalhado em uma mesma exibição, graças 
ao seu menor tempo duração.  
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Dessa forma o curta justifica-se, então, podendo servir a diversos objetivos de 
aprendizagem, de acordo com os conteúdos e com as atividades definidas pelo professor. 
Sobre isso, Peña (2007, p.3) afirma:  
 

Señalábamos al comienzo la corta duración del cortometraje como una de sus 
ventajas principales, y es así no sólo por facilitar su inclusión en la clase de 
español,  sino también por otras características: la condensación de una historia 
en pocos minutos exige expresividad y una concentración de la tensión para 
mantener expectante al público. Ello contribuye a motivar al alumno y a 
centrar su atención en un solo argumento (los cortometrajes no pueden 
permitirse, por lo general, el desarrollo de más de una historia). 
 

Além da vantagem de tempo, pode-se perceber que o curta-metragem apresenta a 
oportunidade da produção de uma aula mais dinâmica do ponto vista do entretenimento e 
da cultura. Características da faixa etária dos estudantes do ensino fundamental, como a 
descoberta da sexualidade, as mudanças corporais, o desenvolvimento da vaidade, e das 
relações amorosas, são temáticas importantes que podem ser abordadas de forma lúdica e 
motivadora através do uso de curtas, do que se o fizera de forma exclusivamente teórica. 
Podemos constatar essa visão quando Ugalde e Tortajada (2008, p.8) afirmam: 
 
 

Así pues, además de la exigencia lingüística y del nivel de nuestros alumnos, 
debemos tener en cuenta la edad e intereses de estos, los objetivos didácticos 
que nos proponemos, las actividades comunicativas que podemos realizar a 
partir del corto, los contenidos socioculturales e histórico-políticos que 
podemos explotar a p artir del material audiovisual, su “potencial” de 
interculturalidad, etc. 

 
Embora esse recurso audiovisual seja vantajoso, não é utilizado comumente no â mbito 
escolar, pois os curtas não circulam com a m esma facilidade que o longa metragem, 
devido a pouca divulgação. Nesse contexto, de acordo com Peña (2007), o gênero curta-
metragem, apesar de ser pouco divulgado, poderia ser o primeiro contato do aluno com a 
linguagem cinematográfica, pois sua brevidade condensa o caráter criativo do autor, sem 
perder o objetivo proposto por ele, permitindo que o aluno se aproxime de um material 
valioso e de grande potencial educativo e cultural. 
 
A cultura é um dos temas mais evidentes de serem percebidos no curta-metragem, pois é 
a exposição de uma história contextualizada, ocorrendo dessa forma, a possibilidade do 
contato direto do aluno com a língua espanhola em sua forma oral e em usos cotidianos. 
Além disso, o c urta também traz outros estímulos visuais e auditivos, que permitem o 
envolvimento do estudante com a aula, de maneira a chamar a sua atenção para o que está 
sendo mostrado. Nessa mesma visão, Peña (2007, p.1) afirma:  

 
Los estudiantes sienten especial interés por la cultura española: sus bailes, 
costumbres, fiestas nacionales, su música, cine, su papel en el mundo 
deportivo, de modo que podemos, y debemos, utilizar dichas inquietudes  como 
pretexto para la enseñanza del español. 

 
 
A exploração das temáticas do curta-metragem não se limita às necessidades afetivas do 
aluno, também é possível despertar a curiosidade de conhecer a cultura dos países 
hispano-hablantes, gerando, consequentemente, mais interesse em estudar e adquirir 
satisfatoriamente a língua espanhola. 
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3. O curta metragem em sala de aula: uma proposta didática. 
 
Após perceber que o uso do curta em sala de aula pode atuar como agente motivador para 
a aprendizagem de língua espanhola, apresentamos, neste trabalho, uma proposta didática 
com a utilização dessa linguagem cinematográfica, através do curta metragem Sueños.  
 
Sueños é um curta metragem criado pelo argentino Rondo Velox, no ano de 2008. Mais 
conhecido como Vendedor de sueños, o c urta aborda a história de um vendedor que, 
dentro de um coletivo, vende linhas de costura. Entretanto, ao perceber que as pessoas 
não lhe dão atenção, ele resolve oferecer-lhes a compra de um sonho e mais uma vez os 
passageiros não dão relevância à sua proposta e, permanecem em silêncio. Ao chegar à 
casa em que vive com sua avó, comenta que as pessoas estão cada vez mais frias, sem 
esperança, e n ão acreditam que seja possível realizarem seus sonhos, quando, para sua 
surpresa, um homem bate à porta comentando que havia comprado um sonho, e que ele 
tinha sido realizado. Dessa forma, o vendedor percebeu que ainda existiam pessoas que 
acreditavam que os sonhos poderiam tornar-se realidade. 
 
Apresentamos uma atividade possível de ser realizada, tendo este curta metragem como 
base para uma aula voltada a alunos do Ensino Fundamental. 
 
Objetivo: Em duplas, formular o f inal da história criando um diálogo seguido de uma 
encenação, a partir da exibição de uma parte do curta e do que elas conseguiram 
compreender do enredo. 
 
Nível: Ensino fundamental. 
 
Habilidades: Compreensão auditiva e produção oral. 
 
Ficha técnica e artística: 
 

 
http://www.elblogalternativo.com/wp-content/uploads/2010/03/suenos.jpg 
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Desenvolvimento da atividade: 
 
Os alunos, após escolherem suas duplas, vêem o c urta metragem tentando captar o 
sentido da história apresentada, percebendo a l inguagem e o  contexto em que ela está 
inserida.  
 
O curta é interrompido pelo professor aos 5 minutos e 50 segundos, pois nesse momento 
ocorre o ápice da história, é quando o vendedor de sonhos recebe a inesperada visita de 
um homem, que lhe dirá algo que poderá soar estranho. O professor, então, ajuda os 
alunos a compreenderem o que acontecia até esse momento da história e contextualiza 
informando aos alunos, por exemplo, as questões culturais e como ocorreu a produção do 
curta, após essas informações prévias, o professor pode passar novamente o curta até o 
minuto estipulado, pois dessa forma, os alunos já prestarão mais atenção à l inguagem e 
não somente ao enredo. Após essa introdução, o professor pede que as duplas usem a 
imaginação e os conhecimentos da língua espanhola aprendidos nas aulas, e explorada 
pelo curta, para que elas criem um final para o filme a partir dessa cena.  
 
Logo após, a construção do di álogo, com o auxílio do pr ofessor, os alunos encenam 
contando aos demais colegas o final criado pela dupla, utilizando o vocabulário adquirido 
e as entoações percebidas no c urta. Após o t ermino da atividade o pr ofessor conclui a 
aula exibindo o curta metragem na íntegra.  
 
Através dessa atividade os estudantes podem desenvolver-se auditivamente e oralmente, 
pois desenvolvem a au dição ao assistir ao filme e d esenvolvem a l íngua falada ao 
produzir os diálogos e encená-los, percebendo as diversas situações de emprego da fala e 
suas diferentes entonações. 
 
 

 
   “Sueños”, Rondo Velox (2008) 
 
Intérpretes: China Zorrilla e  Favio Posca 
 
Direção: Gabriela Trettel 
 
Duração: 10 minutos e 23 segundos 
 
Diretor de Fotografia: Ada Frontini 
 
Música: Diego Monk 
 
Comercial produzido para promover a empresa de cartão de crédito Tarjeta Naranja.  
 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=0udJVDyC0M4&feature=related> 

  

0377



MELO, MORAES E SENA (2011) 

 

 
CONCLUSÃO 
 
Neste artigo abordamos a relevância de incentivar a u tilização de fatores motivacionais 
durante o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, dando enfoque à 
aprendizagem do espanhol pelos estudantes do ensino fundamental. Sabe-se que a 
motivação em querer aprender um novo idioma pode partir deles, entretanto quando esses 
alunos não se sentem estimulados o r endimento esperado pelo professor pode não ser 
alcançado.  
 
Para que isso não ocorra, sugerimos que seja utilizado nas aulas de espanhol o c urta 
metragem, que pode assumir uma função motivadora. Com isso, ressaltamos o papel do 
professor como mediador durante a utilização do curta em sala de aula, pois o docente, ao 
estabelecer os objetivos a s erem atingidos na aula, pode apresentar aos seus alunos o 
conteúdo de maneira estimulante e diferente do que eles costumam ver.  
 
Tendo em vista as vantagens em usar o curta metragem como fator motivacional para o 
ensino de língua espanhola, sugerimos neste trabalho a aplicação de uma proposta 
didática, que tem como objetivo estimular a compreensão auditiva e a produção oral por 
meio da construção de um diálogo seguido de uma encenação, após a exibição do curta 
argentino Sueños. Com isso concluímos que a aplicabilidade dessa linguagem 
cinematográfica, explorada pelo professor com alunos do e nsino fundamental - faixa 
etária trabalhada neste artigo-, pode estimulá-los a au mentar o interesse em aprender a 
língua espanhola.  
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O PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO FIC "LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO" NO CAMPUS DE 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda o curso FIC “Linguagem e Argumentação”.  Tal curso foi 
articulado com a proposta de atender à comunidade e fazer com que tenhamos resultados 
significativos quanto à produção textual e aos gêneros predominantemente argumentativos. 
Este curso é realizado nas instalações do IFRN – Campus Nova Cruz, as aulas começaram 
durante o mês de setembro, ou seja, no segundo semestre de 2011 com aulas semanais 
realizadas nas quartas-feiras, sendo essas aulas presenciais, onde são realizadas atividades 
de leitura, produção e reescrita de textos predominantemente argumentativos, com 
também o monitoramento das aulas com auxílio de questionários. O curso FIC tem como 
principais objetivos contribuir para a formação dos cidadãos, levar os alunos a compreender 
e dominar melhor e de uma forma mais abrangente a linguagem argumentativa tendo em 
vista que ela é de suma importância na sociedade atual. Para isso usamos a abordagem 
etnográfica para conhecermos melhor o perfil de nossos alunos e podermos adaptar o curso 
a suas necessidades e interesses.  

PALAVRAS-CHAVE: Curso de linguagem e argumentação, Perfil dos alunos, produção textual. 
 
 
PROFILE OF STUDENTS COURSE FIC “LANGUAGE AND REASONING” CAMPUS NOVA CRUZ 
 
ABSTRACT  
 

This paper discusses the course FIC "Language and Reasoning." This course is articulated 
with the proposal to meet the community and make us significant results regarding the 
production of texts and genres predominantly argumentative. This course is held on the 
premises of IFRN - New Cross Campus, classes began during the month of September, ie in 
the second half of 2011 with classes held weekly on Wednesdays, and these classes, which 
are activities of reading , production and rewriting predominantly argumentative texts, with 
also the monitoring of lessons with the help of questionnaires. FIC The course's main 
objectives are to contribute to the formation of citizens, to lead students to understand and 
master a better and more comprehensive language argumentative given that it is of 
paramount importance in today's society. For this we use the ethnographic approach to 
better understand the profile of our students and we can adapt the course to their needs 
and interests. 

KEYWORDS: Course language and reasoning, student profile, textual production. 
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1- INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade mostrar a necessidade que os alunos tem quanto a 
assimilação de ideias para escrever textos, como também a importância de ter-se um curso 
que possa abordar os pontos de mais dificuldades dos alunos em uma visão ampla sobre o 
assunto tratado. Partindo do pressuposto das dificuldades que são encontradas em relação à 
linguagem, podemos dizer que a Língua Portuguesa por ser a língua materna apresenta uma 
maior necessidade de se estudá-la em contextos reais. Com isso a proposta de estudo dos 
gêneros discursivos, é mais fortalecida, uma vez que, as competências e habilidades a serem 
desenvolvidas, apontam para a utilização da linguagem na produção de textos escritos de 
modo a atender a múltiplas demandas sociais. 

Adaptando-se as mudanças, os processos seletivos do vestibular, ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) e até mesmo de concursos públicos tem redimensionado sua 
avaliação visando assim, um aspecto mais funcional e interativo da Língua Portuguesa. Entre 
as competências apontadas na matriz de referência do ENEM (Ministério da Educação, 2009) 
para a área de Língua Portuguesa destacamos a necessidade do aluno “confrontar opiniões e 
ponto de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações” de forma que seja capaz 
de reconhecer e empregar no texto as estratégias argumentativas que visam o 
convencimento e a persuasão do leitor assim como “ compreender e usar a Língua 
Portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 
mundo e da própria identidade.” 

 

2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em nossa vida estamos sempre interagindo com as pessoas sobre os acontecimentos 
do cotidiano. Frequentemente expomos nossa opinião, defendendo-as com bons 
argumentos. Um exemplo disso são os textos de jornais e revistas que têm por finalidade 
apresentar a posição de um órgão de imprensa ou de determinado grupo social diante de 
um assunto e seus argumentos, posicionando-se a favor ou contra. Dessa forma, a 
argumentação baseia-se na necessidade de persuasão e convencimento. Quando 
argumentamos buscamos convencer o nosso interlocutor de nossas teses e propostas, de 
acordo com Alvarado e Yeannoteguy (2007) “argumentar é dirigir ao outro (um interlocutor) 
um argumento, é dizer uma boa razão para admitir uma conclusão e induzir as condutas 
pertinentes”.  

A argumentação refere-se à discussão de questões sociais controversas, exige 
sustentação, refutação e negociação. “Um discurso argumentativo (...) se coloca sempre em 
relação a um contra discurso efetivo ou virtual. A argumentação é, assim, indissociável da 
polêmica. Defender uma tese ou uma conclusão é sempre defendê-la contra outras teses ou 
conclusões...” (MOESCHLER, 1985, p. 47 apud ADAM, 2009, p. 147) 

Entre os gêneros predominantemente argumentativos escritos podemos citar o editorial, 
a carta argumentativa, o artigo de opinião e a resenha crítica, entre outros Nesses gêneros 
podemos identificar a sequência argumentativa pelas características a seguir:  

• O falante se manifesta e confronta a sua opinião com a dos outros; 
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• Propõe-se persuadir o interlocutor, conseguir adesão; 

• A organização da mensagem volta-se para o encadeamento lógico dos argumentos, a 
coerência textual. 

 

3-METODOLOGIA 

O projeto em questão se dá por meio de um curso voltado para a linguagem e 
argumentação, uma vez que neste são enfatizadas conceitos teóricos e atividades práticas 
de produções textuais que estão sendo desenvolvidas a partir de temas polêmicos da 
atualidade – copa do mundo de 2014, justiça, esporte, política, entre outros- tais temas são 
debatidos pelos alunos participantes de forma a desenvolver a habilidade na formulação de 
argumentos convincentes e claros. Como suporte para que os alunos conheçam os gêneros 
em questão, além de propormos a leitura e identificação de suas características temos 
trabalhando também com aulas expositivas que subsidiem o estudo dos gêneros propostos.  

Os participantes produzem textos argumentativos dos gêneros artigo de opinião e 
carta aberta a partir dos acontecimentos em destaque na sociedade, durante a execução do 
projeto. Para isso são usados, durante o curso, recursos tais como: projetor multimídia, 
apostilas, jornais e revistas.  

O curso em questão abrange 30 alunos matriculados em uma única turma. Para 
direcionar melhor a metodologia do curso trabalhamos com a abordagem etnográfica, não 
só observando o processo e o produto- as redações dos alunos como também com aspectos 
quantitativos, uma vez que antes de iniciar o curso, no momento da matrícula aplicamos  um 
questionário com os alunos. Tal questionário nos revelou o perfil social desses alunos, suas 
dificuldades e expectativas em relação ao curso.  

O questionário aplicado na pesquisa apresentava 14 questões, sendo que 3 dessas se 
referem à questões sociais, 5 questões referentes aos hábitos de leitura e escrita, 4 questões 
acerca do domínio e utilização da internet e por fim 2 questionamentos a respeito de 
ferramentas da informática.    

O perfil do aluno 

Inicialmente buscamos conhecer a realidade dos pais dos informantes. Para a análise 
de suas profissões, sendo assim foi constatado que que 40,1% dos pais são agricultores e 
30,0% das mães são dona de casa, o que implica dizer que a família de boa parte da nossa 
clientela pertencem a camadas populares além dessas profissões também encontramos 
profissões como professor, motorista, fiscal, funileiro montador, militar, operador de 
máquinas, protético dentário, comerciante em referência a profissão dos pais, já em relação 
a profissão das mães citadas foram: agricultora, professora, ASG(auxiliar de serviços gerais). 

 

TABELA 01: PROFISSÃO DOS PAIS 

PROFISSÃO DO PAI N° % 
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TABELA 02: PROFISSÃO DAS MÃES 

 

PROFISSÃO DA MÃE N° % 
Agricultora 7 23,3 
Professora 4 13,3 
Dona de casa 9 30 
ASG 1 3,3 
Não respondeu 9 30 
TOTAL 30 100 

 

 

Junto a isso analisamos o grau de escolaridade dos pais, o que nos permitiu 
identificar que a maioria desses jovens e adultos não são favorecidos em seus lares no que 
diz respeito ao contato com a linguagem padrão.  

Quando perguntamos diretamente a eles se a leitura faz parte da rotina de suas casas 
56,6% responderam que sim o que consideramos um resultado satisfatório, tendo em vista o 
perfil econômico e educativos de suas famílias.  Quando foram questionados sobre quais as 
leituras preferidas 43,3% responderam romance seguido de textos informativos com 20% e 
auto ajuda com 16,6% , o que vai de encontro a dificuldade que esses mesmos alunos 
afirmam ter na hora de expressar suas opiniões em textos escritos formais, como os gêneros 
que trabalhamos. 

 

 

Agricultor 12 40,1 
Funileiro Montador 2 6,7 
Motorista 1 3,3 
Protético Dentário 1 3,3 
Operador de Máquinas 1 3,3 
Fiscal 1 3,3 
Militar 1 3,3 
Comerciante 1 3,3 
Professor 2 6,7 
Não respondeu 8 26,7 
TOTAL 30 100 
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GRÁFICO 01: LEITURA NA ROTINA DE CASA

 

 

TABELA 03: LEITURAS FAVORITAS DOS ALUNOS 

 N° DE ALUNOS % 
LEITURA 6 20 
AUTO AJUDA 5 16,6 
LEITURA EVANGÉLICA 2 6,6 
ROMANCE 13 43,3 
ATUALIDADE 3 10 
JORNAIS 3 10 
GRAMÁTICA 1 3,3 
LIVROS 4 13,3 
APOSTILA 1 3,3 
CONTO 1 3,3 
CRÔNICA 1 3,3 
POESIA 1 3,3 
TEXTOS DIVERSOS 1 3,3 
INFORMATIVO 6 20 
NARRATIVA 1 3,3 
SUSPENSE 1 3,3 
QUADRINHOS 1 3,3 
BÍBLIA 1 3,3 
REVISTAS 2 6,6 
NÃO RESPONDEU 1 3,3 
TOTAL 30 100 

 

Segundo Marcuschi (2006, p. 29) “os gêneros ligados à esfera da vida privada são de 
menor estabilidade formal e os gêneros ligados à esfera da vida pública são mais estáveis e 
em certos casos ate rígidos como os documentos em geral e os textos de atos rituais e 
comunitários” .  

0384



Como já mencionado existem várias dificuldades no que se diz respeito à produção 
textual dos gêneros ligados a vida pública.  Em relação à turma foi constatado que 96,7% dos 
alunos tem dificuldades na produção de textos argumentativos e só 3,3% apresentam 
facilidade nesse gênero.  

 

GRÁFICO 02: DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

 

Dentre as dificuldades apontadas por eles podemos destacar as seguintes como as 
principais: 

TABELA 04: DIFICULDADES NA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

DIFICULDADES NA PRODUÇÃO TEXTUAL N° % 

Dificuldade no encadeamento das ideias e expor a opinião em público 1 3,4 

Perco o foco 1 3,4 

Concluir o raciocínio 1 3,4 

Organizar e desenvolver o texto 1 3,4 

Dificuldade de iniciar um bom texto 1 3,4 

Produção textual é meu ponto fraco em todos os níveis 1 3,4 

Apenas em alguns temas que não são do meu conhecimento 1 3,4 
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Dificuldade de iniciar o texto 4 13,7 

A coerência dos textos 1 3,4 

No agrupamento das ideias 2 6,8 

Redação/textos científicos 1 3,4 

Argumentativos  1 3,4 

Iniciar o texto e concluí-lo 3 10,3 

Não saber organizar parágrafos 1 3,4 

No começo do texto 1 3,4 

Dificuldade em articular as ideias 1 3,4 

Não respondeu 7 24,1 

TOTAL 30 100 
 

 

Percebemos que estas dificuldades estão relacionadas não só a falta de leitura desses 
gêneros como também a falta de um trabalho direcionado para a leitura e produção textual 
dos mesmos, no qual os alunos sejam incentivados a ler, a argumentar, a questionar, a 
confrontar opiniões, produzir textos, reescrever. Comprovamos isso com o gráfico a seguir 
que apresenta dados relacionados à prática da reescrita em momentos de produção textual 
anteriores ao curso “Linguagem e Argumentação”. 

 

TABELA 05: REESCRITA DE TEXTO 

 SIM NÃO NÃO RESPONDERAM  TOTAL 
N° DE ALUNOS 10 15 5 30 

% 33,3 50 16,6 100 

 

Tais dados forneceram pistas para auxiliar os professores do curso na elaboração do 
material, metodologia de ensino, oficinas de produção entre outras atividades que ainda 
estão sendo desenvolvidas.  

 

4-EXPECTATIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Esperamos que ao término do Curso FIC de linguagem e argumentação, os alunos 
que contemplados obtenham bons resultados em sua vida levando em conta os 
conhecimentos adquiridos neste curso. Como mencionamos anteriormente buscamos  
proporcionar conhecimento aos alunos relacionados ao domínio e compreensão da 
linguagem e da argumentação em contextos reais. Esperamos também contribuir para que 
estes tenham mais chances de passar em um concurso/vestibular tendo em vista que já 
adquiriram um certo conhecimento quanto a produção de textos que na atualidade é um 
dos fatores que mais reprovam nas avaliações pressuposta. 

Ao final do curso iremos aplicar um outro questionário buscando coletar informações 
para assim podermos planejar ações posteriores, seja através de um segundo nível do 
mesmo curso ou redimensionando o curso para a realidade da comunidade no qual o IFRN 
de Nova Cruz está inserido. Outra possibilidade que temos é ministrar cursos de capacitação 
para os professores da rede pública, de forma a abranger um maior número de pessoas, 
tendo em vista que tais professores são formadores dos nossos futuros alunos do integrado 
e subsequente.  

Para isso a abordagem etnográfica está sendo e será de grande importância, uma vez 
que ela possibilita avaliar e redimensionar questões que podem ser significativas na 
aprendizagem dos gêneros escolhidos para o nosso trabalho.  
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6-ANEXO 

Questionário para os alunos 

 

 

 

 

N°: _________    modalidade: _____________________________________________________________________ 

1-Nome:______________________________________________________Idade:____________________________ 

CPF:________________________________                   RG: _________________________________ 

1.1- E-mail: _______________________________________ telefone: ______________________________________ 
2-Escola: ______________________________________________________ Série:____________________________ 

3- Por que decidiu participar desse curso? 

(   ) certificado    (   ) a temática   (   ) a instituição    (   ) outros _____________________________________________ 

4-Você tem o hábito de ler?           (sim)     (não)   ( às vezes) 

4.1-Que tipo de leitura você prefere?__________________________________________________________________ 

5-A leitura faz parte da rotina de sua casa? (sim)  (não) 

6-Grau de escolaridade e profissão dos pais 

*Pai____________________________________________________________________________________________ 

*Mãe___________________________________________________________________________________________ 

7-O que você costuma fazer do seu tempo livre? 

7.1.(   ) ler/estudar                 7.2.(   ) ajudar nas tarefas dos seus pais. 

7.3.(   ) assistir  TV              7.4.(   ) praticar esportes               7.5.(   ) navegar na internet 

7.6. Outras atividades. Especificar:___________________________________________________________________ 

8- Você tem o hábito de usar a internet para: 

(    ) Não tenho acesso a internet   (   ) não gosto   (   ) MSN/ bate papo 

(    ) orkut/ sites de relacionamentos       (   ) e-mail             (   ) pesquisas escolares 

(    ) ler notícias atuais   (    ) jogos     (     ) outros. Especificar:______________________________________________ 

9- Você sente dificuldade em produzir textos argumentativos/dissertativo?  (    ) sim       (   ) não 

Quais? 

10.- Quando a professora lhe devolve o texto corrigido, você costuma reescrevê-lo?(Sim)     (Não) 

11- Você costuma criar apresentações no Microsoft Power Point?   (Sim )    (Não) 

12- Se sim, quais as ferramentas? 

[   ] Inserir imagens  [   ] Layout   [   ] Slide mestre [   ] Design  [   ] Animações [    ] Outro_________________________ 

13- Qual a frequência de uso do Power Point?__________________________________________________________ 

14-  Você já criou um blog?   (Sim)     (Não) 

15- Já teve experiência com blogs?   (Sim)     (Não)    Qual a frequência? ____________________________________ 

16- Se sim, já utilizou ferramentas para blogs? Ou já postou em blogs? [  ]   Inserir imagens [   ] Inserir vídeos [   ] 

Edição de design [   ] Escrever postagens [   ] Outros_____________________________________________________ 
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RESUMO  
 
 Com a crescente internacionalização de 
culturas estrangeiras e o fim das fronteiras culturais 
do mundo globalizado, surgiu um idioma prioritário 
nas relações internacionais: a língua inglesa. O artigo 
descrito a seguir mostra um estudo feito por 
estudantes dessa língua que adentraram no mundo 
da didática através de um projeto voluntariado, o 

AJUDEC (Associação de Jovens Unidos pelo 
Desenvolvimento da Educação e Cultura) , e descreve, 
no seu decorrer, o desenvolvimento dessa futura 
ONG.  

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Língua inglesa, projeto voluntariado, ONG 

 

THE PROCESS OF TEACHING-LEARNING ENGLISH FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS: A LOOK ON 
VOLUNTEERING AJUDEC 

ABSTRACT 
 
With the growing internationalization of foreign 
cultures and the end of the cultural boundaries of the 
globalized world, emerged one priority idiom in 
internationals relations: The English. The below article 
shows a study by students of this language that 

entered the world of teaching through a volunteer 
project, UYADEC (United Young Association for 
Development of Education and Culture ) and 
describes in elapse , the development of this future 
NGO. 

 KEY-WORDS: English language, volunteer project, NGO 
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: UM OLHAR SOBRE O VOLUNTARIADO AJUDEC  

 
INTRODUÇÃO 
 

Numa sociedade capitalista onde o fluxo de informações e comunicações está 
passando por um processo de interdependência exorbitante, há a extrema necessidade do 
aprendizado de uma língua que facilite a comunicação entre os povos do globo. Pelos mais 
diversos aspectos históricos, a língua inglesa tornou-se mundial com quase um bilhão de 
falantes. O aprendizado dessa língua surge justamente para fortalecer a inserção de nós, 
estudantes desse idioma, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Com isso, a 
busca pela aprendizagem desta é feita cada vez mais cedo, devido a situação atual pelo qual a 
sociedade globalizada está inserida. É justamente nesse contexto que Rocha (2007) descreve: 
“a pressão por um início da aprendizagem de língua estrangeira ainda na infância tem sua 
origem na pressuposição de que a criança tem condições de aprendê-la mais facilmente” 
(p.73). O ensino de inglês para crianças e adolescentes tornou-se comum no Brasil 
principalmente com a expansão das escolas especializadas no ensino dessas línguas. Essa 
situação porem, reafirmou uma drástica realidade do nosso país: o favorecimento de uma 
camada da população em detrimento de outra. Para sanar esse processo surgem projetos 
como o AJUDEC (Associação de Jovens Unidos pelo Desenvolvimento da Educação e Cultura), 
que trabalham, entre outras áreas, o ensino de inglês para crianças e adolescentes de baixa 
renda. Este artigo visa mostrar a metodologia e a experiência dos monitores do projeto com a 
didática do ensino do idioma.  

 O que é O AJUDEC? 

Criado no final do ano de 2010, o AJUDEC é uma espécie de ONG que reúne estudantes 
do ensino médio e superior que possuem uma vivência teórica e prática com a língua inglesa e 
que repassam seus conhecimentos de forma voluntária para aqueles que não possuem 
recursos necessários para fazer parte de cursos privados de idiomas. As aulas ocorrem uma 
vez por semana com três horas de duração, onde os monitores se reúnem anteriormente para 
a preparação do material didático, que é desenvolvido a partir de livros doados pelos próprios 
coordenadores do projeto.   

Metodologia utilizada 

 Com o auxílio de livros de variados níveis, os voluntários trabalham como monitores 
que são designados a um determinado grupo de alunos, estes já divididos através de testes de 
nivelamento e também por idade. Cada monitor é orientado a trabalhar com as crianças e 
adolescentes de forma que elas venham a desenvolver sua melhor maneira de aprender, e 
para que isso aconteça, além dos livros, o projeto inclui atividades interativas em seu método 
de ensino. Jogos e brincadeiras são essências quando se trata de ensinar a crianças, já dizia 
Vygotsky (1933) “é brincando que a criança cria, normalmente através da colaboração dos 
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outros, crianças ou adultos, a zona de desenvolvimento proximal, na qual elas agem à frente 
de suas atuais habilidades.”  
 Antecedendo cada aula, os primeiros momentos são para a revisão de assuntos 
anteriormente abordados, para que haja a melhor fixação possível do conteúdo, e também 
para correção de atividades para casa. É compreensível a todos que para que alguém tenha 
desejo de fazer e permanecer em algo, são necessários incentivos, e isto também é 
proporcionado no AJUDEC. Ao final de casa mês, os estudantes que completarem todas as 
lições e mostrarem desempenho, recebem alguns brindes que também são doações, muitas 
vezes por parte dos próprios coordenadores. Como incentivo, há também a participação 
voluntariada de alguns intercambistas que falem a língua inglesa, para que os estudantes 
tenham um contato direto com o idioma.   
 
Evolução do conhecimento e do projeto 
 
 O projeto é novo, mas com pouco menos de um ano já aponta grande 
desenvolvimento no inglês dos estudantes. Apesar de quase a totalidade estar incluída nas 
redes de ensino público e de haver casos de alunos com déficits de atenção, a evolução do 
conhecimento é perceptível tanto na fala quanto na escrita. Há um visível esforço e retorno 
da parte dos aprendizes.  
 Um ponto importante a ser visado, é que os monitores são adolescentes e alguns 
alunos, mesmo que poucos, estão na mesma faixa etária, como mostra o gráfico: 
 

 
 
 

 
Figura1. Gráfico da faixa etária das crianças 

 

O projeto vem progredindo, e a quantidade de alunos aumenta regularmente. As divulgações 
são feitas através da panfletagem em alguns bairros pobres, escolas e igrejas. A quantidade de 
alunos matriculados é três vezes maior do que a quantidade que freqüenta, sendo a grande 
maioria composta pelo sexo feminino:    
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Figura 2. Gráfico da quantidade de meninos e meninas 

CONCLUSÃO 

 É extremamente perceptível a importância de projetos como esse para a sociedade, 
pois além de servir de exemplo para que possam surgir novas idéias voluntárias, ele ajuda nas 
perspectivas futuras de um trabalhador. Com o intuito de conceder a oportunidade do ensino 
da língua inglesa para crianças carentes, o AJUDEC ajudou e ainda ajuda crianças e 
adolescentes que pensam em sua inserção no mercado de trabalho desde cedo, uma vez que 
muitos não teriam outra oportunidade de acesso à língua devido às condições financeiras. O 
artigo teve como objetivo fazer um apanhado geral da situação, bem como uma visão dos 
monitores, que antes de tudo são estudantes. Expor também a maneira no qual o trabalho é 
realizado e como aos poucos vem progredindo, mas sempre com o objetivo de expandir a 
mente do aluno, mostrando o mundo através de outro idioma, podendo então, incentivar e 
mudar o futuro dos aprendizes. 
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RESUMO  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar, a interferência 
de algumas espécies de plantas utilizadas como adubo 
verde sobre a supressão de plantas daninhas. O 
experimento foi conduzido dentro do campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu. As espécies 
utilizadas como adubos verdes foram: Sorghum bicolor 
(híbrido de sorgo), Zea Mays (hibrido de milho), Vigna 
unguiculata (feijão caupi). O plantio foi realizado através 
da semeadura direta depositando-se maior quantidade 
de sementes, de maneira a se obter um estande 

(número de plantas m-2) satisfatório.  Aos 15, 30, 45 e 60 
dias após o corte e a formação da camada vegetal, foi 
realizada a amostragem aleatória, nas quais foram 
coletadas as partes aéreas de todas as plantas daninhas 
presentes dentro de uma área de amostragem de 
formato quadrado, com 0,25 m2, de modo a obter sete 
amostras por parcela, sendo posteriormente realizada a 
identificação, contagem, secagem. Verificou-se que 
algumas espécies de adubos verdes são mais hábeis em 
reduzir o número de plantas e a produção de biomassa 
do que outras.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Alelopatia, Planta Daninha, Adubação Verde. 

 

GREEN MANURE IN SUPPRESSION OF WEEDS  

ABSTRACT  
 
This work aimed to evaluate the interference of some 
species of plants used as green manure on the 
suppression of weeds. The experiment was conducted 
on the campus of the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Rio Grande do Norte - 
Campus Ipanguaçu. The species used as green manure 
were: Sorghum bicolor (sorghum hybrid), Zea Mays 
(hybrid corn), Vigna unguiculata (cowpea). The planting 
was done by direct seeding depositing a greater amount 
of seeds in order to get a booth (number of plants m-2) 

satisfactory. At 15, 30, 45 and 60 days after cutting and 
vegetable layer formation was carried out random 
sampling, which were collected in the aerial parts of all 
weeds present within a sample area of the square 
format, with 0, 25 m2, in order to obtain seven samples 
per plot was then performed to identify, count, drying. 
It was found that some species of green manure are 
more adept at reducing the number of plants and 
biomass production than others. 

 

 KEY-WORDS: Allelopathy, Weeds, Green Manure. 
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INTRODUÇÃO 
 

A utilização de áreas no processo de produção agrícola tem conduzido à utilização de práticas 

de manejo do solo intensivas. Em conseqüência, a degradação física, química e biológica destes solos 

tem aumentado, com reflexo na queda crescente da produtividade, o que gera um elevado custo 

econômico e ambiental. Assim, a adoção de práticas de manejo do solo torna-se obrigatória, sendo a 

manutenção e o incremento no teor de matéria orgânica do solo os principais objetivos. Entre estas, a 

prática da adubação verde se apresenta como uma das mais viáveis e eficientes. 

Dentre os materiais vegetais normalmente utilizados nesta prática, as leguminosas destacam-

se, em razão da sua capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico, da reciclagem de nutrientes e da 

fácil decomposição (Kluthcouski, 1992; Alvarenga et al., 1995). Muitas plantas produzem metabólitos 

secundários, aparentemente sem uma função fisiológica equivalente à dos metabólitos primários, os 

quais se acumulam nos diversos órgãos das plantas, mas de uma função ecológica importantíssima. 

Dessa maneira, muitas espécies interferem no crescimento de outras por meio da produção e 

liberação de substâncias químicas com propriedades de atração e estímulo ou inibição; estas 

substâncias são denominadas aleloquímicos, e esse fenômeno, como alelopatia (Rice, 1974). As 

principais formas de liberação no ambiente ocorrem através dos processos de volatilização, exsudação 

pelas raízes, lixiviação e decomposição dos resíduos (Durigan & Almeida, 1993). 

A ação alelopática, tanto durante o crescimento vegetativo quanto durante o processo de 

decomposição, exerce inibição interespecífica sobre outras espécies. No entanto, na prática, é difícil 

distinguir se os efeitos de uma planta sobre a outra se devem à alelopatia ou à competição (Fuerst & 

Putnan, 1983). Outro efeito importante que tem sido observado na supressão de plantas daninhas é a 

barreira física exercida por plantas de cobertura durante os seus períodos de crescimento vegetativo 

(Altieri et al., 1978; Machado, 1983; Reijntjes et al., 1994; Favero et al., 2001). Além disso, as plantas, 

em relação às outras, estão sujeitas à competição, o que consiste na remoção de fatores de 

crescimento (água, luz, nutrientes etc.) necessários tanto às plantas daninhas quanto às culturas 

(Fuerst & Putnan, 1983), as quais possuem habilidades de competição diferenciadas.  

Oliveira et al. (2002), ao estudar os efeitos de plantas de cobertura (após o corte) sobre o 

feijoeiro, constataram que, nas espécies que produziram menor quantidade de matéria seca e/ou 

quando a palhada sofreu decomposição mais rápida, a altura das plantas de feijão foi menor e o seu 

peso de matéria seca e número de vagens foram maiores. Segundo os autores, isso se deveu à maior 

evaporação direta da água retida no solo, em razão da elevação da temperatura. As coberturas que 

ofereceram maior proteção ao solo favoreceram o crescimento das plantas de feijão. No entanto, há 

0396



SILVA; FARIAS; SILVA & MOURA FILHO (2011) 
 

 
casos em que, conforme constatado por Severino & Christofoleti (2001), a fitomassa dos adubos 

verdes, incorporados ao solo ou na sua superfície, reduz as populações de plantas daninhas. 

A redução da infestação por plantas daninhas em sistemas consorciados com coberturas 

verdes, durante o seu desenvolvimento, proporcionando cobertura mais completa ao solo, é citada 

por vários autores (Fleck et al., 1984; Moody & Shetty, 1979). Isso é evidenciado principalmente no 

final do ciclo e no período de pós-colheita (Moody, 1977; Skóra Neto, 1993). 

Assim, o conhecimento desses prováveis efeitos da prática de adubação verde permite seu 

aproveitamento em sistemas de rotação ou consorciação com culturas, no contexto do manejo 

integrado de plantas daninhas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar, em campo, a 

interferência de algumas espécies de plantas utilizadas como adubo verde sobre a supressão de 

plantas daninhas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido dentro do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu. As espécies utilizadas como adubos verdes 

foram: Sorghum bicolor (híbrido de sorgo), Zea Mays (hibrido de milho), Vigna unguiculata (feijão 

caupi). O plantio foi realizado através da semeadura direta depositando-se maior quantidade de 

sementes, de maneira a se obter um estande (número de plantas m-2) satisfatório.  Aos 15, 30, 45 e 60 

dias após o corte e a formação da camada vegetal, foi realizada a amostragem aleatória, nas quais 

foram coletadas as partes aéreas de todas as plantas daninhas presentes dentro de uma área de 

amostragem de formato quadrado, com 0,25 m2, de modo a obter sete amostras por parcela, sendo 

posteriormente realizada a identificação, contagem, secagem em estufa de circulação forçada a 72 ºC 

por 72 horas e posteriormente a pesagem. 

Os dados de peso seco e número de plantas foram submetidos à análise de variância, 

utilizando o teste F, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A densidade de plantas daninhas foi estatisticamente superior na cultura do feijão 
apresentando valores de 241 plantas m-2 (Figura 1). Após a incorporação da cultura do feijão, 
as parcelas cultivadas com essa cultura, ficaram a maior parte do tempo sem cobertura do 
solo, favorecendo o crescimento das espécies daninhas.  Nas culturas do milho e sorgo a 
densidade de plantas daninhas apresentaram-se estatisticamente iguais com dados de 156 e 
119 plantas m-2 respectivamente. Plantas com milho e sorgo apresentam uma grande 
produção de massa vegetal e lenta decomposição desse material, fazendo com que o solo 
permanece com cobertura vegetal a maior parte do tempo. Dificultando o crescimento das 
plantas daninhas. Trezzi e Vidal (2004), resíduos de sorgo em decomposição liberam 
quantidades expressivas de substâncias hidrofílicas, em sua maioria ácidos fenólicos, como 
ferúlico, vanílico, p-hidroxibenzóico, p-cumárico e siríngico, que são capazes de suprimir 
diferencialmente o crescimento de várias espécies daninhas e cultivadas. 
 
 

 
 

Figura 1 – Densidade de plantas daninhas (plantas m-2) nas culturas do milho, sorgo e feijão. 
Ipanguaçu – RN, 2011. 

 

 A área onde foi incorporada a cultura do feijão apresentou os maiores valores de 
massa seca de plantas daninhas, com média de 161,97 g de plantas m-2. Sendo 
estatisticamente superior as demais culturas estudadas. O milho e o sorgo foram 
estatisticamente iguais apresentando médias de 31,58 e 20,33 g de massa seca. 

Segundo Severino & Christofoleti (2001), a fitomassa dos adubos verdes, incorporados 
ao solo ou na sua superfície, reduz as populações de plantas daninhas. 
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Figura 2 – Média da massa seca de plantas daninhas nas culturas do milho, sorgo e feijão. Ipanguaçu 

– RN, 2011. 

 

CONCLUSÃO 

Visto que algumas espécies de adubos verdes são mais hábeis em reduzir o número de 
plantas e a produção de biomassa do que outras, conforme observado neste trabalho.  
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RESUMO  
 

A agricultura está entre as principais vocações 
econômicas de muitos espaços periféricos urbanos e 
metropolitanos e sua proximidade com o mercado 
consumidor faz dela uma atividade dotada de grande 
potencial de crescimento. Apesar dos inúmeros 
beneficios que a Agricultura Urbana Peri-urbana (AUP) 
pode proporcionar existem algumas preocupações 
relacionadas a sua pratica, no que diz respeito a 
ocupação de áreas inadequadas para a execução da 
atividade, ou açoes decorrentes da contaminação com 
metais pesados em alimentos, solo e água. O objetivo 

desta pesquisa é avaliar as quantidades de metais 
pesados disponíveis em amostras de solo, espécies 
olerícolas e água de irrigação no perímetro destinado a 
agricultura urbana e peri-urbana da região da grande 
Natal-RN.  A metodologia abrangerá a coleta de 
amostras (água, solo e vegetais), a determinação dos 
teores de metais pesados disponíveis por EAA e a 
comparação dos níveis de metais pesados presentes nas 
amostras (água, solo e vegetais) com os respectivos 
limites estabelecidos em legislação.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Agricultura urbana e periurbana. Espécies olerícoclas. Metais pesados. 

 
EVALUATION OF THE LEVELS OF HEAVY METALS IN URBAN AREAS OF AGRICULTURE AND PERI-

URBAN  

ABSTRACT  
 

Agriculture is among the leading economic 
vocations of many peripheral urban and 
metropolitan areas and its proximity to the consumer 
market makes it an activity endowed with great growth 
potential. Despite the 
numerous benefits that urban Peri-Urban 
Agriculture (UPA) can provide there are some 
concerns related to his practice, as regards the 
occupation of areas unsuitable for carrying out 
the activity, or actions resulting from heavy metal 

contamination in food, soil and water. The objective of 
this research is to evaluate the available amounts of 
heavy metals in soil samples, species vegetable 
cropsand irrigation water on the perimeter for urban 
agriculture and peri-urban area of Natal-RN. The 
methodology involves the collection of samples (water, 
soil and plants), the determination of the levels of heavy 
metals available by AAS and the comparison of levels of 
heavy metals present in the samples (water, soil and 
plant) with the limits established in legislation. 

 

 KEY-WORDS:  Urban and peri-urban agriculture. Species vegetables. Heavy metals.  
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INTRODUÇÃO 

 
Embora a tendência seja para pensarmos que não existe agricultura nas cidades, a 

verdade é que ela está lá, ainda que em espaços residuais, ela é praticada na maioria das 
cidades pois “apesar de quase ausente das cidades após a Revolução Industrial, a agricultura 
prevaleceu dentro e na orla das mesmas desde tempos imemoriais” (Mougeot, 1994, apud 
Madaleno, 2003). 

Segundo dados da FAO (1999), estima-se que 800 milhões de habitantes em todo o 
mundo participam de atividades relacionadas com esse tipo de agricultura as quais geram 
renda e produzem alimentos.  

A agricultura está entre as principais vocações econômicas de muitos espaços 
periféricos urbanos e metropolitanos e sua proximidade com o mercado consumidor faz dela 
uma atividade dotada de grande potencial de crescimento, tornando as cidades mais 
produtivas e auto-suficientes. Sem dúvida a agricultura urbana é uma agricultura diferente, 
com características muito próprias, pois está integrada no sistema econômico e ecológico 
urbano, embora sirva também para complementar a agricultura rural nos sistemas locais de 
alimentação.  

Conceitualmente, a agricultura urbana e peri-urbana (AUP) caracteriza-se por 
dinâmicas sócio-econômicas e práticas agrícolas distintas, formada tanto pela produção 
hortícola estruturada para o abastecimento do mercado, que é denominado por Nugent e 
Egal (2000) como “indústria hortícola e graneleira, sendo situada em grande parte nas áreas 
periurbanas”, quanto “pela produção de subsistência das unidades domésticas pobres 
presentes nas áreas urbanas e periurbanas, onde a existência de terra e a pobreza criam a 
oportunidade e a necessidade”. Essa agricultura de subsistência, geralmente urbana, por 
vezes é realizada em quintais, mas também em áreas públicas ou privadas ocupadas de 
formas diversas.   

A agricultura urbana pode trazer inúmeros benefícios às cidades, entre os quais: 
fortalecer a segurança alimentar urbana; reduzir a pobreza urbana; melhorar a gestão do 
ambiente urbano; melhorar a saúde; desenvolver uma administração mais participativa e 
menos marginalizadora; e proteger a biodiversidade urbana. 

Em Natal-RN, assim como em outras capitais brasileiras a prática da AUP apesar de sua 
significativa importância para centenas de famílias das áreas periféricas, não é reconhecida 
como uma atividade econômica oficial, sendo assim comumente desenvolvida como uma 
atividade marginalizada, sem fiscalização, assistência técnica adequada e causadora de 
inúmeros impactos ambientais sobre os recursos naturais necessários ao seu 
desenvolvimento. 

A AUP deve ser conduzida dentro de critérios técnicos para que os métodos de 
produção não promovam ou agravem a contaminação dos recursos ambientais utilizados e 
nem que venham a prejudicar a saude da população e o equilíbrio natural dos ecossisteas 
associados ao processo produtivo.    

Devido ao intenso processo migratório das áreas rurais para as áreas urbanas 
observado nos países em desenvolvimento ao longo do século XX gerou nas cidades uma 
necessidade crescente por melhores oportunidades da qualidade de vida e uma demanda não 
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satisfeita de produtos agrícolas em quantidades e qualidade suficientes, para uma população 
cada vez mais desvinculada da produção de alimentos. 

O uso produtivo de espaços urbanos proporciona a limpeza destas áreas e uma 
melhoria considerável ao ambiente local, (re)valorizados como áreas destinadas a uma 
produção de alimentos para autoconsumo e eventuais excedentes para comercialização, 
como diversas experiências com agricultura urbana têm demonstrado (Cabannes e Dubbeling, 
2001; Lattuca et al., 2002; Danso et al., 2002; Kitila e Miambo, 2002 apud Aquino e Assis, 
2007). 

Nesse sentido, os resultados positivos podem ser verificados pela redução na impor-
tação de alimentos de outras regiões e ocupação de áreas desabitadas e inaproveitáveis. No 
Brasil o exercício da agricultura urbana tem recebido estímulo e incentivos por Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que vem promovendo, em parceria com os 
governos estaduais e municipais, a instalação de hortas e lavouras comunitárias, a criação de 
pequenos animais, a instalação de feiras e mercados populares e, também, pequenas 
agroindústrias comunitárias através do Programa de Agricultura Urbana e Peri-urbana 
respaldado na Lei nº 11.346/2006. Esta política de incentivo e investimento abre novas 
perspectivas para que as famílias envolvidas fortaleçam seus laços de vida comunitária. 

Mesmo estando presente na Lei maior do município, observa-se que no Plano Diretor 
do Município, de 2007, que é um instrumento legal de planejamento, não consta nenhuma 
referencia sobre essa atividade econômica, o que demonstra que não há, por parte da 
Prefeitura Municipal, qualquer ação que busque apoiar os agentes sociais que vivem dessa 
atividade. Contudo, de acordo com os dados do IBGE (2006), em Natal-RN a atividade da 
horticultura ocupa uma área de 4,64 hectares.  

Desta forma, assim como em outras capitais brasileiras a prática da AUP em Natal-RN 
apesar de sua significativa importância para centenas de famílias das áreas periféricas, não é 
uma atividade econômica reconhecida oficialmente, sendo comumente desenvolvida como 
uma atividade marginalizada, sem fiscalização, assistência técnica adequada e causadora de 
inúmeros impactos ambientais sobre os recursos naturais necessários ao seu 
desenvolvimento como contaminações com metais pesados (alimentos, solo e água) devido 
ao uso de defensivos agricolas e compostos orgânicos (biossólido).   

De acordo com Malavolta et al (2003), foi ao final do século XX que se intensificou a 
preocupação de que metais pesados tóxicos, provenientes de adubos minerais e orgânicos ou 
defensivos, possam aparecer no alimento, inclusive em hortaliças, em concentrações tóxicas 
ao homem.  

A presença de metais pesados no solo pode promover aumentos de seus teores em 
algumas partes das plantas, acumulando-se nas partes comestíveis das plantas que são 
consumidas pelos homens e animais. podendo ainda afetar sua produtividade.  

A absorção dos metais pesados pelas plantas varia conforme a espécie, abrindo a 
possibilidade de adaptar os cultivos conforme o nível e o tipo de contaminação do solo. 
Geralmente, os níveis mais altos de concentração se dão nas folhas, e os mais baixos, nas 
sementes (Iretskaya e Chien, 1999) apud Machado et al, (2008). Os cereais, gramíneas, 
legumes e olerícolas tuberosas tendem a acumular menos metais do que plantas folhosas de 
crescimento rápido, como a alface, segundo Simeoni et al. (1984), apud Machado et al, 
(2008).  
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Em trabalho realizado com alface e ervilha, observaram aumentos significativos na 

absorção de Cu e Zn nas parcelas que receberam composto de lixo domiciliar, sem que 
houvesse prejuízo na produção; porém Hernandez et al. (1999) apud Aquino e Assis (2007) 
observaram que doses acima de 60 t ha-1 causavam diminuição no crescimento de plantas de 
alface e aumentavam o teor de Zn no tecido Purves e Mackenzie (1973). 

A produção agrícola em áreas urbanas já é uma realidade, e vários aspectos rela-
cionados à poluição da água e do solo, observados na Figura 1, sugerem o levantamento, por 
parte de órgãos competentes, de medidas que assegurem a saúde da população e que sejam 
urgentemente implementadas por políticas públicas. 

Fonte: Aquino e Assis (2007)  
 
Conforme Gaynor (2003), o ideal seria o reconhecimento, pelas autoridades locais, 

sobre os problemas da agricultura urbana relacionados à contaminação do solo, água e 
alimentos, cuja resposta não seja somente a proibição de se produzirem alimentos nessas 
áreas e, sim, que se busquem alternativas técnicas para uma produção segura, sem ameaça à 
saúde, e que proporcione benefícios econômicos e ambientais. 

Assim, a AUP deve ser conduzida dentro de critérios técnicos para que os métodos de 
produção não promovam ou agravem a contaminação dos recursos ambientais utilizados e 
nem que venham a prejudicar a saude da população e o equilíbrio natural dos ecosisteas 
associados ao processo produtivo.    
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 
AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA (AUP) 

De acordo com Mougeot (2000), em qualquer cidade e a qualquer momento, seus 
alimentos são produzidos por uma agricultura que é de caráter rural, periurbano e intra-
urbano. Neste sentido, a agricultura urbana pode ser definida como a prática agrícola dentro 
(intra-urbana) ou na periferia (periurbana) de centros urbanos, sejam eles pequenas 
localidades (vilas), cidades ou metrópoles onde se cultiva ou cria, processa e distribui uma 
variedade de produtos alimentícios ou não, (re)utilizando os recursos humanos e materiais, 
produtos e serviços que se encontram em e no entorno dessa zona e, em contrapartida, 
oferece recursos humanos e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana 
(Locatel e Azevedo, 2010). 

Para Madaleno (2003), a promoção da agricultura no meio urbano tem contribuído 
para tornar as cidades mais produtivas e auto-suficientes, isto aliado ao apelo ambiental que 
esta atividade apresenta, resgatando a comunhão do ser humano com a biodiversidade 
natural e a agricultura. 

A agricultura urbana refere-se não somente à produção vegetal, mas também à criação 
animal (aves, abelhas, peixes, coelhos e outros). O sistema agrícola urbano pode ser uma 
combinação de muitas atividades diferentes, incluindo desde a horticultura e o cultivo de 
cereais como milho e feijão à integração com a produção animal, aproveitando-se restos 
vegetais na alimentação destes, através de compostagem isoladamente ou em conjunto com 
o esterco oriundo das criações. Na verdade, podemos considerar a agricultura urbana como 
uma variedade de sistemas agrícolas, destinados a produção para a subsistência e o 
processamento caseiro até a agricultura totalmente comercializada. 
 

“as atividades econômicas do setor primário, denominadas 
genericamente de agricultura urbana, podem ser praticadas 
em pequenos espaços vazios existentes dentro do tecido 
urbano, ou em espaços mais abrangentes sitos na orla das 
cidades, conhecidos por cinturões verdes. Embora alguns 
autores segreguem os espaços cultivados apelidando de peri-
urbana a agricultura praticada na periferia das cidades e de 
urbana a desenvolvida nos espaços interiores não-
construídos, a verdade é que se gerou um consenso entre as 
duas tendências generalizando-se a expressão urbana a 
ambos os espaços” (Madaleno, 2003). 

 
De acordo com Chaplowe (1997) apud Machado e Machado (2002) na agricultura 

urbana e periurbana  a escolha do que e de como será produzido esta baseada em alguns 
determinantes como a disponibilidade de recursos financeiros, mão de obra, mercado, 
condicionantes climaticos, posse ou arendamento da terras e tamanho da area destinada ao 
cultivo.  Porém, de forma prática, o sistema produtivo da agricultura urbana se organiza em 
função do abastecimento, em ampla medida, do mercado urbano com produtos são 
perecíveis e necessitam de condições especiais de comercialização. As áreas periurbanas 
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exerceram e, em parte, ainda exercem, um verdadeiro monopólio dessa produção. Também, 
a agricultura periurbana apresenta um caráter intensivo por prevalecer nessa atividade os 
fatores trabalho e capital sobre o fator terra (Locatel e Azevedo, 2010).   

 
BENEFICIOS DA AUP 

A produção de alimentos dentro das cidades pode se dar em espaços abertos, públicos 
ou privados, e tem o potencial de aumentar a eficiência do uso da terra urbana possibilitando 
uma oferta contínua de alimentos e criar uma  alternativa de renda e emprego para os 
habitantes associados a essa prática agrícola. 

As atividades agrícolas praticadas nas cidades, por serem basicamente dependentes do 
trabalho humano e, sobretudo por predominarem arranjos produtivos familiares, necessitam 
muito menos do uso de operações mecanizadas, consumindo, portanto, menor quantidade de 
combustíveis fósseis, tanto para a produção como para a comercialização dos produtos, em 
função da proximidade com o mercado consumidor. 

A criação e a conservação de áreas verdes através da AUP são de grande valor estético, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Os espaços verdes ajudam a 
manter a diversidade biológica e a manutenção de ecossistemas saudáveis através da garantia 
de sobrevivência de elementos fundamentais como pássaros, insetos, minhocas e organismos 
do solo. Desempenham também uma importante função na redução da poluição do ar e na 
modificação do microclima urbano.  

Os principais benefícios ambientais da agricultura urbana são representados também 
pela reciclagem de resíduos sólidos e águas residuais, uma vez que as cidades produzem 
grandes quantidades de lixo e esgoto. As práticas de agricultura urbana podem absorver 
quantidades significativas de resíduos sólidos e líquidos, ajudando a reduzir os custos e 
problemas do manejo destes. A reciclagem das águas residuais possibilita a diminuição dos 
problemas causados pela descarga de esgoto em oceanos, rios, lagoas e canais.  

Assim, a agricultura urbana além de constituir um complemento da renda familiar e 
relevante fonte de proteínas e vitaminas, constitui, sobretudo, um processo de 
aproveitamento mais adequado de recursos disponíveis nos espaços intersticiais dos 
ecossistemas urbanos, de acordo com o que preconiza a Agenda 21, quando faz referência ao 
desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas em meio urbano a fim de minorar a 
pobreza e de promover o reequilíbrio ecológico dos assentamentos humanos. 

 
FATORES LIMITANTES A IMPLANTAÇÃO DA AUP 
 Para Zeeuw e Lock (2000) a AUP é geralmente uma atividade realizada como 
complemento de outra ocupação, que pode, dependendo do manejo, pode acarretar riscos 
para a saúde da população urbana se não for manejada e praticada de modo apropriado. As 
autoridades locais muitas vezes se negam a aceitar a prática da AUP em suas cidades por 
causa dos riscos à saúde que nela percebem. 

Uma das preocupações diz respeito à ocupação de espaços e áreas física e 
biologicamente instáveis, como florestas, terrenos íngremes e áreas desativadas de antigos 
lixões, por exemplo.  

A atividade agrícola urbana compartilha, com a população das cidades, os recursos ar, 
solo e água. Desta forma, há a possibilidade de mau uso da água distribuída publicamente, 
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incluindo os seus desvios, desperdício e contaminação. O risco de contaminação dos 
alimentos produzidos é outra fonte de cuidados, uma vez que os solos utilizados para o 
plantio estão sujeitos à contaminação por organismos patogênicos e metais pesados, estes 
últimos principalmente nas áreas localizadas nas proximidades das rodovias e indústrias. 

Os produtos químicos utilizados na agricultura e liberados na atmosfera, como os 
pesticidas, também são outra fonte de contaminação do ar, solo e alimentos, sendo 
potencialmente danosos não só às pessoas, mas para outras espécies nos ecossistemas 
urbanos. Da mesma forma que na agricultura praticada no meio rural, a aplicação excessiva e 
imprópria de inseticidas, herbicidas e fertilizantes pode contaminar os alimentos, as plantas 
ornamentais, o solo, as águas superficiais e o lençol freático. 

Gimeno-García et al. (1996) estudaram a incidência de metais pesados, como 
impurezas de fertilizantes e pesticidas aplicados aos solos agrícolas, tendo encontrado que as 
adições mais significativas foram de Mn, Zn, Co e Pb.  

Os fertilizantes minerais e orgânicos, bem como os corretivos de solo contêm Zn, 
freqüentemente como impureza (Kiekens, 1990). As concentrações de Zn em fertilizantes 
fosfatados variam de 501.450 mg kg-1; em pedras calcárias, de 10450 mg kg-1; e em estercos, 
de 15250 mg kg-1. Pezzarossa et al. (1993) apud Ramalho et al. (2000), trabalhando com 
aplicação de fertilizante fosfatado em hortaliças, encontraram aumento nos teores de Zn com 
o aumento das quantidades de adubo aplicado.  

Os metais pesados também fazem parte dos componentes ativos de vários 
agrotóxicos.  As adições antropogênicas de Cu em solos iniciaram-se em 1917, com o uso da 
calda bordalesa (Baker, 1990). 

Ao avaliarem a contaminação com metais pesados em 296 campos agrícolas que 
utilizaram agrotóxicos, Frank et al. (1976) apud Ramalho et al (2000) encontraram aumentos 
nos teores de Pb, As, Cu e Zn. O elemento zinco pode estar presente em alguns pesticidas em 
concentrações de  até 25%,  e segundo Kiekens (1990), estes valor pode aumentar no solo. 
Portanto, o acúmulo dos metais pesados nos solos agrícolas é freqüentemente causado pelo 
uso repetido e excessivo de fertilizantes, pesticidas e resíduos orgânicos.  

A solução e/ou prevenção destes e de outros problemas potenciais decorrentes da 
prática da agricultura urbana incluem a combinação de informação, orientação, 
monitoramento, fiscalização e regulamentação, baseadas em estruturas legais e 
administrativas e em cooperação com os produtores urbanos.  

De acordo com Monteiro (2004) é necessário, criar estruturas que viabilizem o 
trabalho de extensão rural direcionada a responder as demandas específicas da AUP, 
disponibilizando técnicas e conhecimentos que garantam a segurança e a qualidade dos 
alimentos produzidos, e que possam ainda resultar em melhoria da fertilidade do solo e 
longevidade do ecossistema urbano.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediande o exposto este trabalho objetivou mostrar as importantes metas de 
fornecimento de alimentos saudáveis e a baixo custo sejam alcançados pela agricultura 
urbana, os sistemas de produção devem ser tais que não promovam ou agravem os 
problemas de contaminação, tanto do ambiente quanto dos próprios alimentos, constituindo, 
primordialmente, métodos bem adaptados às condições locais.  

Os metais pesados causam perigos a toda sociedade, pois está no solo, na água e no 
ar. Quando absorvidos pelo ser humano, os metais pesados (elementos de elevado peso 
molecular) se depositam no tecido ósseo e gorduroso e deslocam minerais nobres dos ossos e 
músculos para a circulação. Esse processo provoca doenças. 
O consumo habitual de água e alimentos - como peixes de água doce ou do m ar – 
contaminados com metais pesados coloca em risco a s aúde da população. Entretanto com a 
criação da AUPs acabaria de vez com esses fatores que colocam em risco a saúde, e a v ida de 
toda sociedade. Como diz no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 – “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.” 
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RESUMO
O trabalho foi feito em dois ambientes com públicos 
distintos, mas de forma integrada. Na horta da 
comunidade Base Física, localizada próximo ao Campus 
(IFRN, Ipanguaçu), realizou-se as atividades práticas de 
formação e manutenção da horta com os agricultores 
familiares integrantes desta. Os estudantes da rede 

municipal de ensino participaram de oficinas de 
socialização dos temas praticados na horta pelos(as) 
agricultores(as) em treinamento. Houve aprendizado 
mútuo, com aquisição de experiências e construção de 
conhecimentos. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  horta didática, capacitação em agroecologia. 

 

TRAINING OF STUDENTS AND FARMERS (AS) FAMILY IN THE PRODUCTION OF GARDENS 
AGROECOLOGIES 

ABSTRACT 
The work was done in two environments with different 
audiences, but in an integrated manner. In Physical 
Basis of the community garden, located near 
the Campus (IFRN, Ipanguaçu) was carried out practical 
activities for training and maintenance of the 
garden with the members of this family 

farmers. Students of municipal schools participated 
in workshops on issues of socialization practiced in the 
garden by (the) farmers (the) trainees. There 
was mutual learning, with the acquisition of experience 
and knowledge construction. 

 

 KEY-WORDS: didactic garden, training in agroecology. 
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HORTAS AGROECOLÓGICAS 

 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Gliessman (2005) em escala global, a agricultura tem sido muito bem 
sucedida, satisfazendo uma demanda crescente de alimentos durante a última metade do XX. 
A despeito de seus sucessos, contudo, nosso sistema de produção global de alimentos está no 
processo de minar a própria fundação sobre a qual foi construído, a agricultura moderna é 
insustentável, ela não pode continuar a produzir comida suficiente para a população a longo 
prazo, porque deteriora as condições que a torna possível, a agricultura convencional está 
destruída em torno de dois objetivos que se relacionam, a maximização da produção e a do 
lucro. 

Nesse sentido, busca-se atualmente formas mais sustentáveis de se trabalhar na 
agricultura, buscando-se não apenas o equilíbrio dos espaços naturais, como também 
alimentos mais seguros (livres de agrotóxicos). O mesmos autor citado anteriormente, coloca 
a agroecologia como ciência capaz de dar esse suporte para uma produção mais sustentável, 
como no caso das hortaliças. O renomado autor afirma que a agroecologia proporciona o 
conhecimento e a metodologia necessária para desenvolver uma agricultura que é 
ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável. 

Este trabalho teve como objetivo colaborar na capacitação e socialização de temas e 
práticas de cultivos de hortaliças agroecológica para agricultores e agricultoras familiares da 
comunidade Base Física, Zona Rural de Ipanguaçu-RN, como também, de estudantes da rede 
municipal de ensino. Essa segunda intensão afinou-se com o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), tem como objetivos a melhoria das condições nutricionais, a contribuição 
para a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de 
hábitos alimentares saudáveis.  

Segundo Aerts et. al. (2004), o PNAE surge como possibilidade para o 
redimensionamento das ações desenvolvidas na escola, podendo ter um papel estratégico 
para mudanças das práticas alimentares dos escolares. Pode ainda contribuir com a promoção 
da educação em saúde e nutrição, contextualizando as práticas de educação nutricional numa 
perspectiva mais ampla de construção da cidadania. 

Assim, as hortaliças que são, por excelência, fontes de vitaminas e sais minerais, 
substâncias essenciais ao bom funcionamento do organismo humano, são espécies botânicas 
eminentemente estudadas nesse contexto. As hortaliças auxiliam a digestão e o 
funcionamento dos diversos órgãos de nosso corpo, sendo por isso consideradas alimentos 
protetores da saúde. 

O cultivo de hortaliças em espaços de produção coletiva, aqui convenientemente 
denominadas de hortas comunitárias, representa uma alternativa promissora para segurança 
alimentar das populações rurais, pois, visa o aumento na oferta de alimentos de elevado 
poder nutritivo, melhoria das condições de vida de grupos sociais em situação de insegurança 
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alimentar e estimulo da produção de hortaliças para o consumo e para a comercialização. 
Treinamentos nessa área colaboram na disponibilização de conhecimentos e tecnologias de 
produção alimentos por meio de processos educativos e agroecológicos. 

Sendo essa produção feita sem uso de insumos externos e sintéticos, como por 
exemplo, uma produção isenta de agrotóxicos, a segurança alimentar é favorecida, visto 
sabermos que atualmente muitas doenças têm origem na alimentação contaminada por esses 
produtos ditos “defensivos”.  

Também, compreendendo, que para produzirmos uma hortaliça “segura”, não é 
suficiente apenas lançar mão de um “produto alternativo”, e sim fazer uso de diversos 
princípios e métodos naturais (manejo) que de forma integrada corroboram a uma produção 
agroecológica e segura, justifica-se iniciativas como essa, por colaborar na apropriação de 
tecnologias por parte de agricultores familiares, bem como por proporcionar aos professores 
e alunos participantes, uma aprendizagem e capacitação continuada, fazendo-os buscar mais 
informações e aprimoramentos quanto à essa forma de produção mais equilibrada. 

 
PROCEDIMENTOS 
 

O trabalho foi feito em dois ambientes distintos, com dois públicos, mas de forma 
integrada. Na horta da comunidade Base Física, localizada próximo ao Campus (IFRN, 
Ipanguaçu), realizou-se as atividades práticas de formação e manutenção da horta com os 
agricultores familiares integrantes da referida horta comunitária (Figura 1). Na Escola 
Municipal Professora Maria Rizomar de Figueiredo Barbosa (EMPMRFB), foram feitas as 
oficinas de sensibilização e socialização dos temas praticados na horta pelos agricultores e 
agricultoras em treinamento (Figuras 3 e 4). 

Na sequência, as turmas dos estudantes (alunos do 3º ano do ensino fundamental), 
através de viagens práticas, passavam uma manhã visitando a horta da comunidade, sob a 
orientação das bolsistas do projeto, das professoras da escola citada e dos agricultores e 
agricultoras da comunidade.  Destaque-se que essa integração, bem como a parceria da 
prefeitura (responsável pelo transporte dos estudantes), deveu-se a apresentação do projeto 
nos dois ambientes (Escola e horta comunitária), conseguindo-se um interessante 
envolvimento, principalmente pelos professores da rede pública municipal. 

Esse trabalho foi realizado no período de março a novembro do corrente ano, tempo 
em que os bolsistas realizaram atividades de estudo teórico, bem como, ações de produção e 
manutenção do ambiente prático já referido, em conjunto e com apoio do coordenador do 
projeto e dos agricultores e agricultoras que atuam na horta comunitária citada. 

 Ao final das oficinas e momentos práticos, anotou-se as considerações dos estudantes, 
professores e agricultores (as), com o fim de auxiliar na verificação dos objetivos do trabalho. 
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Foram apresentados de forma teórica e prática, métodos de produção aplicáveis ao 
cultivo agroecológico de hortaliças, tais como (SOUZA e REZENDE, 2003): 1 – Adubação Verde 
Aplicada a Olericultura; 2 – Adubação orgânica (compostagem orgânica e biofertilizantes 
líquidos); 3 – Espécies adaptadas às condições agroecológicas locais e Plantas medicinais; 4 – 
Propagação de plantas e formação de mudas; 5 – Rotação e consorciação de culturas; 6 – 
Cobertura morta; 7 – Manejo alternativo de Controle de Pragas e Doenças em hortaliças.  

  
Figura 1- Práticas e socialização de temas 
agroecológicos na horta didática. Comunidade 
Base Física. Ipanguaçu-RN, 2011. 

Figura 2 – Manejo alternativo de Controle de 
pragas e doenças em hortaliças na horta didática. 
Comunidade Base Física. Ipanguaçu-RN, 2011. 

 

  
Figura 3 – Oficina sobre hortas e plantas 
medicinais. Escola Municipal P.M.R.F.B., 
Ipanguaçu-RN, 2011. 

Figura 4 – Estudantes da rede municipal de 
educação realizando práticas de horticultura. 
Ipanguaçu-RN, 2011. 
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RESULTADOS 
 

Observando as intervenções feitas pelos estudantes, professores da rede municipal 
envolvidos e agricultores(as) familiares da comunidade, anotadas durante as oficinas e 
práticas de campo, verificou-se que: 

• Houve uma importante aproximação dos(as) agricultores(as) da comunidade Base 
Física com a comunidade do IFRN, Campus Ipanguaçu, o que permitiu uma eficiente 
socialização e apropriação dos temas estudados e praticados; 

• Houve aprendizado mútuo, com aquisição de experiências que ajudaram na 
construção e fixação dos temas trabalhados; 

• Devido o envolvimento de diversos professores da escola municipal, foi possível 
relacionar os diversos assuntos estudados e praticados nas hortas com os visto 
normalmente em sala. 

Ressalta-se o fato de que as estudantes (bolsistas), protagonistas desse processo, são 
da própria comunidade, e atuaram como facilitadores e condutores da aprendizagem. Os 
mesmos consideraram, no entanto, os conhecimentos locais e tradicionais de seus pares, 
principalmente quanto ao cultivo das plantas medicinais, item indispensável em uma boa 
horta agroecológica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

    

1. AEETS D., Alves GG, La Salvia MW, Abegg C. Promoção de saúde: a convergência entre as 
propostas da vigilância da saúde e da escola cidadã. Cad Saude Publica 2004; 20(4):1020-
1028.     

2.  GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável. 2. Ed. 
Porto Alegre, UFRGS, 2001. 

3. SOUZA, J. L. D.,; RESENDE, P. Manual de Horticultura Orgânica 2ª. Edição, 2003.  

 

 

0414



ALVES (2011) 
_______________________________________________________________________ 

 

EFEITO DA COBERTURA VEGETAL SOBRE O PH DO SOLO NA REGIÃO DO VALE-DO-
AÇU 

 
C. S. A. Alves1; B. B. Araújo Junior1 e J. P. M. Figueiredo1 

 Instituto Federal do Rio Grande do Norte-Campus Ipanguaçu 
Cyntia.sull@hotmail.com – bernardo.bezerra@ifrn.edu.br – joaopedro_001@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

Vários fatores influenciam na fertilidade 
do solo, entre eles destaca-se o pH que 
dependendo dos valores podem interferir 
na absorção de alguns dos elementos 
essenciais ao desenvolvimento das 
culturas. Com base nisto realizou-se um 
estudo com o objetivo de avaliar o efeito 
da cultura vegetal sobre o pH do solo. O 
ensaio foi conduzido entre os meses de 
março e agosto do ano de 2011 no 
Campus Ipanguaçu do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia. Foram 
selecionadas cinco áreas de cultivo para 
avaliar o pH do solo. Os tratamentos 
foram: área sem cultivo (testemunha), 
área com cultivo de bananeira, área com 
cultivo de goiabeira, área com cultivo de 
batata-doce e área com cultivo de 
leucena. O solo das áreas de cultivo foi 

classificado como NEOSSOLO FLÚVICO, 
textura franco arenosa. Realizou-se a 
análise de variância não paramétrica ao 
nível nominal de 5% de probabilidade 
pelo teste de Kruskal-Wallis para os 
valores de pH para cada área de cultivo. 
Foi observado efeito das culturas sobre o 
pH do solo, sendo os menores valores de 
pH observados no solo sem cultivo com 
6,84 e os maiores observados na área 
com cultivo de batata-doce com 7,58, 
sendo observado aumento em mais de 
0,7. Entre as áreas cultivadas os menores 
aumentos de pH foram observados nas 
áreas com cultivo de Leucenas, seguida 
pelas áreas com cultivo de bananeira, 
goiabeira e batata-doce. Portanto as 
culturas promoveram efeito alcalino ao 
solo.

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Rizosfera, efeito alcalino, química do solo. 

 

 

 EFFECT OF THE CROP IN THE SOIL PH IN THE VALE-DO-AÇU REGION 

 

ABSTRACT 
 

Several factors influence the soil fertility, among 
them pH values can interfere with absorption of 
some of the elements essential to the 
development of the plants.  Based in this was 
carried a study to evaluate the influence of plant 

in the soil pH. The test was conducted between 
March and August of 2011 in the Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte - Campus Ipanguaçu. Were selected five-
agricultural areas to assess the soil pH.  The 
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treatments were: uncultivated area (control), an 
area planted with banana, an area with guava 
cultivation, an area planted with sweet potato 
and an area with leucaena. The soil of crop fields 
were classified as Fluvent, with Franco sandy  
texture. We calculated the nonparametric analysis 
of variance to the nominal level of 5% probability 
by the Kruskal-Wallis test for pH values for each 
growing area. was observed cultures effect in the 

soil pH , with the lowest pH values observed in the 
uncultivated soil with 6.84 and the largest 
observed in an area planted with sweet potato 
with 7.58, and was observed an increase in more 
than 0.7.  Among the cultivated areas, the smaller 
pH values were observed in areas with leucaena 
crop, followed by areas with cultivation of 
banana, guava and sweet potatoes.  

 

 
KEY-WORDS: Rizosfera, alkaline effect, soil chemistry. 

 

 

EFEITO DA COBERTURA VEGETAL SOBRE O PH DO SOLO NA REGIÃO DO VALE-DO-
AÇU  

 

INTRODUÇÃO 

 Uma série de características físicas e químicas garante ao solo um padrão de 
fertilidade que permite o desenvolvimento vegetal. Algumas características estão 
diretamente ligadas à disponibilidade de nutrientes essenciais, uma destas é o pH do 
solo e este depende de uma variedade de fatores incluindo cinco fatores de formação 
do solo, mais a estação do ano, práticas culturais, horizonte de solo amostrado, 
conteúdo de água na época de amostragem e o método pelo qual o pH é determinado 
(TROEH; THOMPSON, 2007). 

A vegetação influencia o pH do solo de forma complexa porque ela produz 
matéria orgânica e influencia na lixiviação. A composição química da rizosfera difere da 
composição química do volume do solo (DINKELAKER et al.,1993), e essas diferenças 
ocorrem em virtude, principalmente, da absorção de água e de nutrientes, das 
mudanças no pH da rizosfera, da exsudação de ácidos orgânicos e da atividade 
microbiológica. Muitos desses processos podem influenciar a disponibilidade de 
nutrientes (BRACCINI et al., 2000). 

Na rizosfera o pH pode ser diferente daquele do solo, chegando a ser acima  
de duas unidades. Essas alterações no pH da rizosfera podem resultar em efeitos 
benéficos ou maléficos no crescimento das plantas (SOUZA et al., 2007). 

Diferenças na liberação de H+ ou OH- estão relacionadas ao balanço do total 
de íons absorvidos que varia entre as espécies e, particularmente, à forma de 
nitrogênio absorvida, pois plantas supridas com N-NO3

- aumentaram o pH do solo 
(MARSCHNER; RÖMHELD, 1983; KELTJENS; LOENEN, 1989; apud BRACCINI et al, 2000). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da cobertura 
vegetal composta por quatro culturas diferentes e uma área sem cobertura vegetal 
(testemunha) sobre o pH do solo. 
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METODOLOGIA 

O ensaio foi conduzido entre os meses de março e agosto de 2011 no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus 
Ipanguaçu, localizado na comunidade rural de Base Física (latitude de 5º 32’ 08” S e 
longitude de 36º 52’ 17” O). 

O clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é do tipo BSwh’, 
ou seja, quente e seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média 
anual de 903,3 mm, temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar 
média de 70% (COSTA; SILVA, 2008). 

Foram selecionadas cinco áreas de cultivo para avaliação do pH em cada, 
totalizando então cinco tratamentos. As áreas corresponderam aos seguintes cultivos: 
área com solo nu (testemunha), área com cultivo de bananeira, área com cultivo de 
goiabeira, área com cultivo de batata-doce e por fim uma área com cultivo de leucena. 
Todas as áreas são cultivadas de forma orgânica sem adição de adubos minerais, sendo 
utilizados na fertilização resíduos vegetais e animais. O solo das áreas de cultivo foi 
classificado como NEOSSOLO FLÚVICO (EMBRAPA, 2006), textura franco arenosa. 

No dia 26 de maio de 2011 foram coletadas cinco amostras de solo em cada 
área na profundidade de 0 a 10 cm utilizando trado holandês. Após coleta, as amostras 
foram acondicionadas em sacos plásticos identificados e levadas a laboratório para 
passarem por processo de secagem e destorroamento para obtenção da terra fina seca 
ao ar (TFSA) e posterior análise de pH. 

A obtenção dos valores de pH do solo foi realizada por meio de medição 
eletroquímica da concentração efetiva de íons H+ na solução do solo por meio de 
eletrodo combinado, imerso em suspensão solo/água na proporção de 1:2,5 (SILVA, 
2009). 

Para as análises estatísticas dos dados realizou-se a análise de variância não 
paramétrica ao nível nominal de 5% de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis para 
os valores de pH para cada área de cultivo. Aplicou-se o teste de permutação para 
comparação de ranks para distinção dos tratamentos. As análises foram processadas 
pelo software Assistat versão 7.6 (SILVA, 1996). 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Observou-se efeito significativo dos tratamentos quanto ao seu efeito sobre os 
valores de pH do solo (Tabela 1), sendo os menores valores observados no solo 
referente a área sem cultivo, diferindo significativamente dos solos das demais áreas, 
evidenciando assim que houve efeito da cobertura vegetal sobre o pH do solo nas 
condições de semiárido no período chuvoso (fevereiro a junho), promovendo aumento 
do pH em relação a área não cultivada. O valor do coeficiente de contingência C 
reforça o resultado obtido pelo método não-paramétrico de Kruskal-Wallis, observada 
a baixa correlação entre os tratamentos (C = 0,56). 
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Tabela 1. Médias de pH e rank para os solos das áreas cultivadas com as diferentes 
culturas 

Tratamentos (áreas cultivadas) pH médio do solo Rank 
Solo nu (testemunha) 6,84 d* 22,5 
Cultivo de bananeira (Musa spp.) 7,48 b 78,5 
Cultivo de goiabeira (Psidium guajava) 7,50 b 78,5 
Cultivo de batata-doce (Ipomoea batatas) 7,58 a 91,0 
Cultivo de leucena (Leucaeana leucocephala) 7,32 c 54,5 

χ2  11,24251 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si a 5% (p < 0,05) de probabilidade pelo 
teste t de Student. 1Significativo pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis a 5% (p < 0,05) 
de probabilidade. 

 

O pH do solo nu apresentou valores de pH próximo da neutralidade (6,84) 
enquanto que as áreas cultivadas apresentaram valores superiores a 7,0, sendo os 
maiores valores para as áreas cultivadas observados para a cultura da batata-doce e os 
menores nas áreas de cultivo de leucena. Observa-se nos dados que houve um 
processo de alcalinização quando o solo foi cultivado, e este efeito alcalino pode ser 
oriundo da absorção de nitrato pelas raízes em que um excesso de absorção de ânions 
leva à excreção de OH- ou HCO3

- pelas raízes (HELIAR, 2003). 

Este efeito alcalino também pode ser resultado da adição de resíduos vegetais, 
que pode promover, antes da humificação, a elevação do pH, por promover a 
complexação de H com compostos do resíduo vegetal, deixando Ca, Mg e K mais livres 
em solução, ocasionando aumento na saturação da CTC, por estes cátions de reação 
básica (SILVEIRA et al., 2010). 

Outros pesquisadores observaram mudanças no pH do solo em função da 
cobertura vegetal como por exemplo milho e sorgo (KELTJENS, 1997; CAMBRAIA et al., 
1987), entretanto outros não observaram o mesmo efeito para a cultura do café 
quando o solo não foi corrigido previamente (BRACCINI et al., 2000). a (1997) pode 
observar que plantas de milho supridas com N-NO3

- tiveram um acréscimo nos valores 
de pH da rizosfera de 0,55 a 0,89. 

A capacidade tampão do solo e o pH inicial são os principais fatores que 
determinam a extensão na qual as raízes podem alterar o pH da rizosfera. A 
capacidade tampão de pH depende dos teores de argila e de matéria orgânica, os 
quais podem neutralizar as mudanças de pH induzidas pelas raízes (MARSCHNER, 
1995).  

 

CONCLUSÃO 

Nas condições de semiárido do Vale do Açu no período chuvoso, observou-se 
efeito das culturas sobre o pH do solo, promovendo aumentos de até 0,7 em relação 
aos valores de pH observados nas áreas com solo sem cultivo. 
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Os maiores aumentos nos valores de pH do solo foram observados na área com 
cultivo de batata-doce enquanto que os menores foram observados na área de cultivo 
da leucena. 
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RESUMO  
 

Com o objetivo de analisar os efeitos de cinco 
lâminas de irrigação na cultura da batata-doce, instalou-
se um experimento no período de junho a setembro de 
2011 na Fazenda Escola do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
– Campus Ipanguaçu. O delineamento experimental foi 
em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro 
repetições. A parcela experimental foi composta por um 
camalhão de 5,0 m de comprimento por 1,0 m de 
largura, com plantas espaçadas em vinte centímetros e 
área útil de 2,0 m2. Os tratamentos foram constituídos 
de cinco lâminas de irrigação, definidas em função da 
necessidade total de irrigação - NTI (T1= 0,6 NTI; T2= 0.8 

NTI; T3= 1.0 NTI (Padrão); T4= 1.2 NTI e T5= 1.4 NTI). As 
lâminas foram aplicadas através de uma linha de tubos 
gotejadores (com emissores espaçados em 0,5 m) 
fixadas no centro do camalhão numa frequência de duas 
vezes ao dia. A produção de raízes comerciáveis em 
função das lâminas de irrigação ajustou-se a equação Y= 
-0,001X² + 0,128X + 17,615 (r²=0,718), com produção 
máxima (23,8 Mg ha-1) no tratamento com 80% da NTI. 
O tratamento com 80% da NTI foi superior aos demais a 
5% de probabilidade quanto o número de raízes 
comerciáveis (24,3 raízes), ocasionando o aumento da 
produção.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas L. (Lam), gotejamento, produção, manejo da irrigação. 

 

EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION WATER DEPTHS ON CULTURE OF SWEET POTATO 

ABSTRACT  
 

With the purpose to analyze the effects of five 
water depths irrigation in the culture of sweet potato, 
an experiment was conducted at the Fazenda Escola do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu in the period 
from June to September 2011. The experimental design 
was randomized blocks with five treatments and four 
replications. The experimental plot was composed by a 
ridge of 5.0 m long and 1.0 m wide, with plants spaced 
at 0.2 m and floor area of 2.0 m². The treatments 
consisted of five irrigation water depths, defined as a 
function of the total requirement of water - TRW (T1 = 

0.6 TRW, T2 = 0.8 TRW, T3 = 1.0 TRW, T4 = 1.2 TRW and 
T5 = 1.4 TRW). The water blades were applied through a 
drip irrigation line (with emitters spaced at 0.5 m) fixed 
on the center of the ridge at a frequency of twice a day. 
The production of marketable roots in function of 
irrigation water depth under the conditions studied 
adjusted the equation Y = -0.001 + 0.128 X ² X + 17,615 
(r ² = 0.718), with maximum production (23.8 Mg ha-1) 
treatment with 80% of TRW. Treatment with 80% of 
TRW was superior to the other 5% probability as the 
number of marketable roots (24.3 roots). The greatest 
number of roots led to an increase in production.  

 

 KEY-WORDS: Ipomoea batatas L. (Lam), drip, productivity, irrigation management. 
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INTRODUÇÃO 
 

A batata doce é uma das hortaliças mais cultivadas na região nordeste com área 
plantada de 19.445 ha, 36,2% da área cultivada com batata doce no Brasil IBGE (2011), cuja 
produção e consumo ocorrem principalmente por famílias de mais baixa renda. É uma 
hortaliça tipicamente tropical e subtropical, pode-se destacar no seu cultivo questões como: a 
resistência a pragas e doenças, com ampla adaptação, sendo rústica, de fácil manutenção. 
Requer um custo de produção relativamente baixo, e com investimentos mínimos obtêm-se 
retorno elevado. A produção de sua matéria seca aumenta de acordo com a elevação da 
temperatura do solo, exigindo então temperaturas relativamente altas e, por conseguinte 
adapta-se perfeitamente ao Semi-árido brasileiro. 

No Nordeste, essa cultura se constitui em fonte de alimento energético, contendo 
importante teor de vitaminas e proteínas, deste modo assume grande importância social, 
levando-se em consideração que em períodos críticos de estiagem prolongada existe uma 
limitação na disponibilidade de outros alimentos. Paradoxalmente, é nesta região do país, 
com população mais carente e com melhor clima, que a produtividade é mais baixa (9,2 t ha-1) 
(IBGE, 2011). 

No semi-árido brasileiro onde as precipitações são irregulares e mal distribuídas o uso 
de irrigação torna-se fundamental para a viabilidade da produção da cultura. Pois, esta 
necessita de aproximadamente 500 mm de lâmina de água bem distribuídos durante o ciclo 
produtivo, para apresentar assim um índice satisfatório de produtividade. 

A baixa produtividade média potiguar 9,3 Mg ha-1, assim como a brasileira 11,8 Mg ha-1 
(IBGE, 2011) pode está associada a fatores como: manejo de irrigação inadequado, ocorrência 
de pragas e doenças e falta de cultivares selecionadas. No entanto, desde que seja conduzida 
com tecnologia adequada, pode ser facilmente atingida uma produtividade superior a 25 t ha-

1. O uso da irrigação tem proporcionado o aumento significativo na produção e na qualidade 
das raízes. Para o pequeno produtor os custos com a irrigação têm valor relevante no 
orçamento familiar, tornando-se necessárias pesquisas voltadas à determinação da lâmina de 
irrigação ideal nas condições edafoclimáticas na qual está inserido. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A batata doce, Ipomoea batatas L. (Lam.) é originária das Américas Central e do Sul, 
sendo encontrada desde a Península de Yucatam, no México, até a Colômbia. Relatos de seu 
uso remontam de mais de dez mil anos, com base em análise de batatas secas encontradas 
em cavernas localizadas no vale de Chilca Canyon, no Peru e em evidências contidas em 
escritos arqueológicos encontrados na região ocupada pelos Maias, na América Central 
(SILVA, 2008). 

Solos arenosos facilitam o crescimento lateral das raízes, evitando a formação de 
batatas tortas ou dobradas. Além disso, facilita a colheita, permitindo o arranque das batatas 
com menor índice de danos e menor esforço físico. 
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A aplicação de matéria orgânica proporciona melhor arejamento e o afrouxamento do 

solo, facilitando o crescimento lateral das raízes, formando raízes menos tortuosas. Além do 
fornecimento de minerais durante o ciclo da cultura. 

O período crítico para sobrevivência de culturas implantadas por meio de estacas não 
enraizadas ocorre durante a primeira semana após o plantio, quando o solo deve ser mantido 
úmido, realizando-se irrigações leves e frequentes, para evitar a desidratação do material 
vegetal até que se formem as raízes. Após o início das brotações, as irrigações podem ser mais 
espaçadas, dependendo do tipo de solo, e deve prosseguir pelo menos até os 40 dias após o 
plantio, para promover um bom pegamento das ramas e um bom desenvolvimento 
vegetativo. (MIRANDA et al., 1995). 

A batata-doce possui um sistema radicular profundo (0,75 a 0,90 m) e ramificado, o 
que lhe possibilita explorar maior volume de solo e absorver água em camadas mais 
profundas do que a maioria das hortaliças. 

O uso da irrigação possibilita maior produção (mais de um plantio por ano) e 
produtividade (otimização no uso das áreas), bem como geração de empregos permanentes, 
com menores níveis de investimentos, em comparação com outros setores da economia 
MANTOVANI et al., (2007). Promovendo o aumento da renda e a diminuição do êxodo rural, 
melhorando sensivelmente a vida dos produtores e de suas famílias. 

No Serrado brasileiro, durante a estação seca, o uso da irrigação aumentou a 
produtividade de raízes comerciais em aproximadamente 35%. (OLIVEIRA; MAROUELLI, 1997). 

A batata-doce é uma planta muito rústica e, por isso, não apresenta problemas com 
pragas e doenças. Eventuais problemas com brocas, que atacam as batatas, podem ser 
controlados pela rotação de cultura, e o equilíbrio ecológico no solo (SOUZA; RESENDE, 2001). 

A planta da batata-doce não apresenta um ponto específico de colheita. Este 
momento é definido pelo tamanho ou peso das raízes, que devem ter aproximadamente 
300g. Podendo ser antecipada ou retardada, dependendo da oportunidade de 
comercialização. Em condições ideais de cultivo, a colheita pode se iniciar aos 90 dias, mas em 
geral, ocorre entre 120 e 150 dias. Sua antecipação geralmente corresponde a uma menor 
produtividade, devido ao menor tamanho das raízes. A prorrogação do ciclo pode implicar em 
maiores danos por insetos, por permitir maior número de ciclos das pragas, além de se 
formarem raízes grandes e freqüentemente mais defeituosas (SILVA et al, 2011) 

A classificação da batata doce deve ser feita segundo o tamanho e as condições gerais 
do tubérculo. No Brasil, não existe uma norma oficial para classificação, mas as normas extras 
oficiais utilizadas nos principais mercados consumidores são muito exigentes. As batatas 
devem ser bem conformadas e uniformes, lisas e com película da cor específica de cada 
variedade e isentas de pragas e doenças. No Rio Grande do Norte as raízes com massa 
compreendidas entre 100 e 300 gramas dominam a preferência do mercado. 
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METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, no período de 24 de junho 
a 21 de setembro de 2011. O solo da área experimental possui textura franca, relevo local 
plano e boa fertilidade. O arranjo experimental foi em blocos casualizado, com cinco 
tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental constituída por um camalhão de 
cinco metros de comprimento por um metro de largura, com área útil de 2,0 m2 (10 plantas 
úteis). Os tratamentos foram constituídos de cinco lâminas de irrigação, definidas em função 
da necessidade total de irrigação – NTI (L1 = 0,6 NTI, L2 = 0,8 NTI, L3 = 1,0 NTI (Padrão), L4 = 
1,2 NTI e L5 – 1,4 NTI). A diferenciação das lâminas de irrigação teve início vinte e um dias 
após o plantio. A irrigação realizada duas vezes ao dia, repondo a evapotranspiração da 
cultura do dia anterior, considerando-se a chuva ocorrida na área entre irrigações 
consecutivas. Quando a chuva foi maior ou igual à lâmina de irrigação a ser aplicada, em um 
dado tratamento, essa irrigação não foi realizada. Por outro lado, quando a chuva foi menor 
que a lâmina de água a ser aplicada, a irrigação foi realizada para complementar. A 
evapotranspiração de referência foi estimada a partir dos dados climáticos obtidos na estação 
meteorológica da Fazenda Escola, utilizando-se a equação de Penman-Monteith Allen et al 
(1998). Os dados de precipitação, número de dias com chuva e necessidade total de irrigação 
(NTI) do transcorridos na área experimental estão apresentados na Tabela 1. As lâminas foram 
aplicadas através de uma linha de tubo gotejador com emissores espaçados em 0,5 m e vazão 
de 2 Lh-1, formando uma faixa molhada contínua sobre os camalhões. 

 

Tabela 1 – Dados mensais de precipitação, número de dias com chuva e necessidade total de 
irrigação (NTI) transcorridos durante a realização do experimento - Ipanguaçu – RN. 

Mês/ano Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Total 
Precipitação (mm) 6,8 84,8 5,4 0 97,0 
Nº de dias com chuva 2 6 3 0 11 
NTI (mm) 33,1 138,3 217,1 164,2 552.7 

 

As ramas com 0,30 m de comprimento foram plantadas manualmente com 
espaçamento de 20 cm entre plantas, sendo realizada uma adubação de fundação com 5 litros 
de composto orgânico por metro linear. O controle das plantas daninhas ocorreu em uma 
única capina manual, vinte e um dia após o plantio, não necessitando de outra prática devido 
ao rápido desenvolvimento das ramas. 

A colheita foi realizada aos 120 dias após o plantio, sendo estimada a produtividade e 
obtida o número e a massa média das raízes comerciáveis (raízes com massa compreendida 
entre 100 e 300 g, livres do ataque de pragas ou doenças), das raízes pequenas (raízes com 
massa compreendidas entre 40 e 100 g) e das raízes atacadas por pragas ou doenças. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade utilizando-se o programa estatístico SISVAR Ferreira (2010). Os dados de 
produção comerciável foram submetidos à análise de regressão para ajuste de modelos 
matemáticos em função da lâmina de irrigação. 
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A produção de raízes comerciáveis em função da necessidade total de irrigação (NTI) 
apresentou efeito significativo ao nível de 5% (Tabelas 2 e 3), com produção máxima no 
tratamento com 80% da NTI 23,8 Mg ha-1. Estes resultados foram superiores as 
produtividades obtidas por Oliveira et al (2006) avaliando diferentes sistemas de plantio e aos 
alcançados por Alencar (2006) irrigando diferentes cultivares com água residuária e inferiores 
aos resultados obtidos com irrigação tradicional. Todos os tratamentos obtiveram produção 
superior a produtividade média do estado e nacional (9,3 e 11,8 Mg ha-1 respectivamente) 
IBGE (2011). A menor produção comerciável (15,9 Mg ha-1) foi obtida com 120% da NTI. A 
equação Y= -0,001X² + 0,128X + 17,615 (Figura 1) ajustou-se a produção de raízes 
comerciáveis em função das lâminas de irrigação nas condições estudadas com o R²=0,718. 

 
Tabela 2 – Resumo da análise de variância da produtividade (Prod), número (Núm) e massa média 

(MM) das raízes de batatas comerciáveis, pequenas e atacadas por pragas e doenças, cultivadas sob 
diferentes lâminas de irrigação - Ipanguaçu - RN. 

Fonte de 
variação GL 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Quadrado médio   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  Raízes comerciáveis  - - - -  Raízes pequenas  - - - -   Raízes atacadas  - - 

Prod 
(Mg ha-1) 

Núm 
 

MM 
(g) 

Prod 
(Mg ha-1) Núm MM 

(g) 
Prod 

(Mg ha-1) Núm MM 
(g) 

Lâminas 4 36,125* 31,300* 1290,575* 74,136ns 46,450ns 188,450* 1,516ns 2,050ns 17933,45ns 

Repetições 3 0,447 7,800 639,333 3,572 52,600 1,250 1,412 1,383 7038,133 

Erro 12 4,771 4,967 191,375 2,172 21,517 58,417 1,917 1.550 13790,883 

CV (%)  11,28 11,55 6,86 36,40 31,13 14,11 126,08 118,57 97,54 

* - Valores significativos ao nível de 0,05 de probabilidade pelo teste Tukey; 
ns – Valores não significativos ao nível de 0,05 de probabilidade pelo teste Tukey. 

 
Tabela 3 – Valores médio da produtividade (Prod), número (Núm) e massa média (MM) das raízes de 
batatas comerciáveis, pequenas e atacadas por pragas e doenças, cultivadas sob diferentes lâminas 

de irrigação - Ipanguaçu – RN. 

Lâmina de 
Irrigação 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Quadrado médio    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-   Raízes comerciáveis   - - - Raízes pequenas - - - -  Raízes atacadas  - - 
Prod 

(Mg ha-1) 
Núm 

 
MM 
(g) 

Prod 
(Mg ha-1) 

Núm MM 
(g) 

Prod 
(Mg ha-1) 

Núm MM 
(g) 

60% NTI 20,631ab 18,0  b 229,0a 3,869a 11,8a 63,5a 1,159a 1,0a 58,0a 

80% NTI 23,806a 24,3a 197,3  b 2,908a 12,8a 46,0  b 0,589a 0,5a 117,8a 

100% NTI 18.548  b 18.8  b 198,0ab 5,589a 20,5a 54,0ab 1,713a 1,5a 228,3a 

120% NTI 17,903  b 17,8  b 204,5ab 3.490a 14,3a 49,5ab 0,359a 0,3a 71,8a 

140% NTI 15,904  b 17,8  b 179,3  b 4,391a 15,3a 57,8ab 1,671a 2,0a 126,3a 

Média 19,358 19,3 201,6 4,049 14,9 54,2 1,098 1,1 120,4 
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 0,01 de 

probabilidade. 
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A redução na produção na menor lâmina de irrigação deve-se ao maior stress hídrico e 
nas maiores lâminas, por diminuir a aeração do solo devido ao encharcamento, 
principalmente em solos pesados, reduzindo assim o desenvolvimento das raízes e 
consequentemente a produtividade. 

A produção de raízes pequenas e raízes atacadas por pragas e doenças não 
apresentaram diferença significante ao nível de 5% pelo teste de Tukey (Tabelas 2 e 3). 

O número de raízes comerciáveis apresentou diferença estatística ao nível de 5% de 
significância (Tabela 2), o tratamento 80% da NTI foi superior aos demais com média de 24,3 
raízes (Tabela 2 e Figura 3). O menor número médio de raízes foi obtido nos tratamentos 
120% e 140% da NTI (17,5 raízes). O maior número de raízes ocasionou o aumento da 
produção de raízes comerciáveis. 

 

 
Figura 1 - Produção total e comerciável em função de diferentes lâminas de irrigação - 

Ipanguaçu – RN. 

 

Não houve diferença estatística ao nível de 5% de probabilidade para o número de 
raízes pequenas e as atacadas por pragas e doenças (Tabela 2). 

  A massa média das raízes comerciáveis e pequenas apresentou diferença estatística 
ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 2 e 3). A massa média das raízes comerciáveis 
diminuiu linearmente com o aumento da lâmina de irrigação, ajustando nas condições 
estudadas a equação Y= -0,4613X + 247,73 em função da necessidade total de irrigação com o 
R²=0,718 Figura 2). O tratamento com 60% da NTI obteve a maior massa média de raízes 
229,0 g. Em média os valores obtidos foram superiores a massa média de raízes obtidas por 
Azevedo et al. (2000), Souza (2000) e Cardoso et al. (2005) com valor máximo de 179,83 g, 
139,2 g e 212,7 g, respectivamente. A redução das raízes com o aumento da lâmina de 
Irrigação deve-se a redução da aeração do solo, principalmente no centro do camalhão, local 
da formação da faixa molhada que nas condições estudadas permaneceu com umidade 
elevada, induzindo o desenvolvimento das raízes na periferia do camalhão. 

y = -0,001x2 + 0,128x + 17,615 
R² = 0,7182 

y = -0,001x2 + 0,1319x + 21,931 
R² = 0,7562 
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O tratamento com 60% da NTI proporcionou maior massa média de raízes pequenas 

63,5 g, diferenciando estatisticamente dos demais a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
(Tabela 3). 

Não houve diferenciação a 5% de probabilidade para massa média de raízes atacadas 
por pragas e doenças em função da necessidade total de irrigação. 

 

 

 
Figura 2 – Números de raízes comerciável, pequenas e atacadas por pragas e doenças, 

cultivadas sob diferentes lâminas de irrigação - Ipanguaçu – RN. 
 

CONCLUSÃO 

A produção de raízes comerciáveis em função das lâminas de irrigação nas condições 
estudadas ajustou-se a equação Y= -0,001X² + 0,128X + 17,615 (r²=0,718), com produção 
máxima (23,8 Mg ha-1) no tratamento com 80% da NTI; 

O tratamento com 80% da NTI foi superior aos demais a 5% de probabilidade quanto o 
número de raízes comerciáveis (24,3 raízes), O maior número de raízes ocasionou o aumento 
da produção; 

A massa média das raízes comerciáveis diminuiu linearmente com o aumento da 
lâmina de irrigação, ajustando a equação Y= -0,4613X + 247,73 (r²=0,718). 
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RESUMO 

O Objetivo desse trabalho foi avaliar a 
eficiência do uso de água pela batata doce cultivada 
em solo descoberto nas condições climáticas de 
IPANGUAÇU-RN. O ensaio foi conduzido na Fazenda-
Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia  do Rio Grande do Norte (IFRN) – 
Campus Ipanguaçu, durante o período de Janeiro a 
junho de 2011. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados com três repetições e oito 
tratamentos referentes aos acessos de batata-doce, 
totalizando 24 parcelas experimentais. Os acessos 
foram oriundos da Embrapa Hortaliças, sendo eles: 

1007, 1275, 1219, 1202, 1189, 1194, 1270 e 1205. O 
plantio foi efetuado em leirões de 30 cm de altura 
sendo o espaçamento entre plantas de 0,40 m e 
entre leirões de 1,0 m. A parcela experimental foi 
composta por três fileiras de plantas com 
comprimento de 2,8 m, com sete plantas em cada 
fileira. A eficiência do uso da água foi determinada a 
partir da relação entre a produtividade e a 
precipitação. Os maiores valores foram para o 
acesso 1189 e os menores para o acesso 1219 para 
eficiência de uso de água.

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas, produtividade, hortaliças. 

 

 

 EFFICIENCY OF USE OF WATER IN SWEET POTATO 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to 
evaluate the efficiency of water use sweet 
patatoes grown in bare soil in the climatic 
conditions of Ipanguaçu-RN.The test was 
confucted at the farm school of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of 
Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçú, 
during the period january to june 2011.The 
experimental delimitation was randomized blocks 
with three replications and eight treatments that 
hits the sweet potato, totaling 24 polts.  The hits 

came from the Embrapa Vegetables, as follows: 
1007, 1275, 1219, 1202, 1189, 1194, 1270 e 1205. 
The planting eas done in leirões30 cm in height 
and the spacing between plants of 0.40 m by 1.0 
m. leirões. The experimental plot consisted of 
three rows of plants with a length of 2.8m, with 
seven plants in each row. The efficiency of water 
use was determined from the relationship 
between total productivity and business 
productivity. 

 

 
KEY-WORDS:Ipomoea batatas, productivity, vegetables. 
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INTRODUÇÃO 

 A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam] é uma hortaliça tuberosa cultivada 
em todo território brasileiro, sendo bastante rústica, de ampla adaptação, tolerante à 
seca e de fácil cultivo (SILVA; LOPES, 1995). A espécie é originária de regiões tropicais 
de baixa altitude na América do Sul, sendo sua cultura praticada por indígenas há 
séculos (FILGUEIRA, 2008). 

 A espécie apresenta uma infinidade de formas e os cruzamentos naturais 
aliados à eficiente propagação vegetativa da batata-doce, são em sua grande maioria, 
as causas da ampla variabilidade fenotípica e genotípica existente (ZHANG et al., 
1998), e que vem sendo mantida por produtores e  comunidades indígenas ao 
utilizarem variedades regionais, não melhoradas, como  matéria-prima de produção 
(DAROS et al., 2002). Tal variabilidade pode ser observada, tanto na parte aérea 
quanto no sistema radicular, em relação ao comprimento, coloração, formato, entre 
outras características. 

 A batata doce tem boa resistência à seca, pois esta cultura possui um sistema 
radicular profundo (75 a 90 cm), o que lhe possibilita explorar maior volume de solo e 
absorver água em maiores profundidades do que a maioria das hortaliças. Entretanto, 
possui também uma superfície foliar relativamente abundante que lhe impõe maior 
perda de água por meio da transpiração. (MIRANDA et. al. 1995). 

 O conhecimento das relações entre cobertura vegetal demanda evaporativa 
da atmosfera e disponibilidade hídricaassume papel importante principalmente nas 
regiões onde o fator limitante é a precipitação, como o caso da região semiárida do 
Nordeste do Brasil. O manejo destes fatores permite um melhor conhecimento do 
comportamento das plantas em diferentes ecossistemas, bem como uma utilização 
racional dos parâmetros meteorológicos e de irrigação, permitindo otimizar o 
potencial de produção das culturas e seu nível de qualidade (DANTAS NETO et al., 
1996). 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de uso de água por clones de 
oito acessos de batata-doce cultivados no período de estação chuvosa na região do 
vale do Açu. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda-Escola do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus de Ipanguaçu, 
localizado na comunidade rural de Base Física (latitude de 5º 32’ 08” S e longitude de 
36º 52’ 17” O), entre os meses de janeiro e junho de 2011. 

O clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é do tipo BSwh’, 
ou seja, quente e seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média 
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anual de 903,3 mm, temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar 
média de 70% (COSTA; SILVA, 2008). 

 Os acessos utilizados foram oriundos da Embrapa Hortaliças, sendo eles: 1007, 
1275, 1219, 1202, 1189, 1194, 1270 e 1205. O delineamento experimental totalizou 
em 24 parcelas, com três repetições e oito tratamentos referentes aos acessos de 
batata-doce.  

 As ramas foram colhidas e deixadas secando a sombra por 48 h para desidratar. 
O plantio foi efetuado aos 20 dias do mês de janeiro de 2011 em leirões de 30 cm de 
altura sendo o espaçamento entre plantas de 0,40 m e entre leirões de 1,0 m. Cada 
parcela experimental foi composta por três fileiras de plantas com comprimento de 2,8 
m, com sete plantas cada, sendo as fileiras laterais e as plantas da extremidade da 
fileira central tidas como bordadura. 

 Foi realizada adubação orgânica com utilização de esterco bovino na dose de 20 
Mg.ha-1 e devido a distribuição das chuvas durante o período do ensaio não houve 
necessidade de uso de irrigação. A precipitação referente ao período de condução do 
experimento, que de foi de 20 de janeiro a 20 de maio, foi de 572 mm. Os dados 
meteorológicos referentes aos meses de condução do ensaio podem ser visualizados 
na tabela 1. 

Tabela 1. Dados meteorológicos referentes aos meses de janeiro a maio de 2011 para 
a horta experimental do IFRN – Campus Ipanguaçu. Ipanguaçu – RN. 

Meses 
Temperatura 

máxima 
(°C) 

Temperatura 
média 

(°C) 

Temperatura 
mínima 

(°C) 

Umidade 
relativa  

(%) 

Precipitação 
(mm) 

Janeiro 33,08 27,08 22,54 75,5 125,1 

Fevereiro 33,51 27,16 21,95 77,0 42,0 

Março 33,45 26,95 22,06 82,1 141,2 

Abril 31,48 26,05 21,98 86,0 205,7 

Maio 30,78 26,41 26,41 80,9 95,1 

 

 A eficiência do uso da água (EUA) foi determinada pela relação entre 
produtividade e a precipitação. Foram consideradas as produtividades total e 
comercial de raízes. 

 Para as características avaliadas foram realizadas análises de variância e teste 
de média utilizando o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises estatísticas 
foram realizadas utilizando software SISVAR 5.1. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Foram observadas diferenças significativas entre os acessos para eficiência de 
uso de água, tanto para produtividade total quanto comercial. O resumo da análise de 
variância pode ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Quadrados médios, significância e coeficiente de variação para 
produtividade total e comercial de diferentes acessos para produção no Semiárido. 

Ipanguaçu, 2011. 

Característica avaliada Quadrado médio do 
tratamento 

Coeficiente de variação 

Eficiência de uso de água para 
produtividade total 

257,54** 14,74 

Eficiência de uso de água para 
Produtividade comercial 

255,76* 40.16 

**, * significativo, respectivamente, a 1% e a 5% de probabilidade pelo Teste F da análise de 
variância. 

 

 Os maiores valores para eficiência de uso de água foram observados nos 
acessos 1205 e 1189, sendo estes diferentes dos acessos 1270; 1219; 1194 e 1007, que 
apresentaram os menores valores da eficiência de uso de água para produtividade 
total (Tabela 3). Para produtividade comercial, os maiores valores para eficiência de 
uso de água foram observados no acesso 1189, diferindo significativamente dos 
acessos 1219 e 1007 que apresentaram os menores valores para esta característica. 

 

Tabela 3. Produtividades total e comercial de acessos de batata-doce no Semiárido 
Norte-Riograndense. Ipanguaçú, 2011. 

Acessos 
Eficiência de uso de água para 

Produtividade total  
Kg mm-1 ha-1 

Eficiência de uso de água para 
produtividade comercial 

Kg mm-1 ha-1 
1270 19,46 A* 16,43 AB 
1219 21,45 A 10,67 A 
1194 25,99 A 22,72 AB 
1007 27,45 AB 10,02 A 
1202 32,75 ABC 25,23 AB 
1275 40,15 BC 19,58 AB 
1189 42,02 C 37,12 B 
1205 45,02 C 30,95 AB 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre sí pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade 

 

CONCLUSÃO 

 Foram observadas diferenças entre os acessos para eficiência de uso de água, 
sendo o acesso 1189 o que apresentou os maiores valores e o acesso 1219 o que 
apresentou os menores valores para eficiência de uso de água. 
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RESUMO  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os possíveis efeitos 
alelopáticos da massa seca de plantas de sorgo                
(Sorghum bicolor) no crescimento inicial da alface. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos (0 T/ha, 2,5 T/ha, 
5,0 T/ha e 10 T/ha de palha de sorgo) com sete 
repetições. Cada repetição constou de um vaso plástico 
com capacidade para 6L, que foram irrigados 
diariamente. As mudas de alface, cultivar Grand Rapids, 

foram produzidas em bandejas de poliestireno 
expandido contendo 200 células, utilizando-se o 
substrato comercial. Ao final do experimento foi 
avaliada a massa fresca e seca das plantas, onde utilizou-
se uma estufa de circulação forçada de ar, a 60 °C, por 
72 horas. Verificou-se que a palhada de sorgo influencia 
negativamente no desenvolvimento de plantas de 
alface.          

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Alelopatia, Alface, Sorgo. 

 

INHIBITION OF THE INITIAL DEVELOPMENT OF PLANTS WITH LETTUCE SORGHUM STRAW 

ABSTRACT  
 
The objective of this study was to evaluate the 
allelopathic effects of the dry mass of plants (Sorghum 
bicolor) in the initial growth of lettuce. The 
experimental design was completely randomized with 
four treatments (0 t / ha, 2.5 t / ha, 5.0 t / ha and 10 t / 
ha of sorghum straw) with seven replicates. Each 
repetition consisted of a plastic container with a 
capacity of 6L, which were irrigated daily. The seedlings 

of lettuce cultivar Grand Rapids were produced in 
polystyrene trays with 200 cells, using the commercial 
substrate. At the end of the experiment was evaluated 
fresh and dry weight of plants, which used a greenhouse 
forced air at 60 ° C for 72 hours. It was found that the 
sorghum straw will negatively influence the 
development of lettuce. 

 

 

 KEY-WORDS: Allelopathy, lettuce, sorghum. 
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INTRODUÇÃO 
 

A alelopatia é um mecanismo químico de liberação de metabólitos secundários por 
uma espécie de planta que afeta o crescimento ou a reprodução de outra planta. As 
substâncias alelopáticas podem ser produzidas em qualquer estrutura da planta durante o seu 
ciclo de vida. As concentrações apresentam variações inter e intraespecífica, que dependem 
da estrutura vegetal e de seu estádio de desenvolvimento. Quando liberadas em quantidades 
suficientes, as substâncias podem causar inibição ou estimulação (dependendo da 
concentração) da germinação, crescimento e/ou desenvolvimento de plantas já estabelecidas 
e, ainda, o desenvolvimento de microrganismos (Souza Filho et al., 1997). 

A diminuição da produtividade causada por plantas daninhas ou resíduos de culturas 
anteriores pode ser resultado dos efeitos alelopáticos (Prates et al., 2003). 

No plantio direto, por exemplo a palha que permanece sobre o solo interfere na 
intensidade do efeito alelopático. Quanto maior a quantidade mantida sobre o solo, mais 
substâncias alelopatas ela pode conter, maior quantidade pode ser lixiviada para o solo e 
maior a sua influência sobre as plantas infestantes (Almeida, 1991).  

Quimicamente, a palhada da cobertura pode liberar substâncias no meio, que podem 
causar diminuição da germinação e do desenvolvimento de plantas daninhas (Goldfarb et al., 
2009). 

Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar os possíveis efeitos inibitórios 
de diferentes concentrações de massa seca de Sorghum bicolor sobre o crescimento inicial de 
plantas de alface. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado em vasos na casa de vegetação Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus Ipanguaçu-RN. O solo 
utilizado foi classificado como um Neossolo Flúvico (SANTOS, ET al., 2006), textura franco 
arenosa, com 9% de argila, 26% de silte, 9% de areia grossa e 56% de areia fina, cujas 
principais características químicas são apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1: Análise química do solo. Ipanguaçu-RN, 2011 

pH P K Ca Mg H + Al MO 
em água mg dm-3 cmolc dm-3 g Kg-1 

8,1 76,2 46,63 3,3 1,70 0,50 10,7 
 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 
tratamentos (0 T/ha, 2,5 T/ha, 5,0 T/ha e 10 T/ha de palha de sorgo) com sete repetições. 
Cada repetição constou de um vaso plástico com capacidade para 6L, que foram irrigados 
diariamente. As mudas de alface, cultivar Grand Rapids, foram produzidas em bandejas de 
poliestireno expandido contendo 200 células, utilizando-se o substrato comercial para 
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hortaliças do tipo Plantmax®. O transplantio das mudas foi realizado quando as mesmas 
estavam com 18 dias após a semeadura. 

O solo de cada vaso foi misturado individualmente à palhada de forma manual e 
homogênea. A palhada de sorgo utilizada foi coletada em área experimental dentro do 
próprio campus. Os experimentos foram conduzidos por 30 dias, após o transplantio. 

Ao final do experimento foi avaliada a massa fresca e seca das plantas, onde utilizou-se 
uma estufa de circulação forçada de ar, a 60 °C, por 72 horas. 

Os dados foram ajustados sendo adotados os modelos de regressão linear. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os tratamentos com diferentes concentrações de sorgo reduziram linearmente a 
massa fresca de plantas de alface, sendo essa relação diretamente proporcional: quanto 
maior a concentração incorporada ao solo, menor a massa fresca das plantas (Figura 1). 

 

Figura 1: Massa fresca de plantas (g) de alface cultivado em solo com diferentes concentrações de 
sorgo. Ipanguaçu-RN, 2011. 

 

 A massa seca das plantas também foi influenciada pelas concentrações de sorgo, onde 
se observa que quanto maior a concentração de sorgo, menor a massa seca das plantas de 
alface (Figura 2). De acordo com Maciel et al. (2003), a incorporação de 6 t ha-1 de palhada de 
B. decumbens ao solo reduziu significativamente a massa seca de plantas de soja.  
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Figura 2: Massa seca de plantas (g) de alface cultivado em solo com diferentes concentrações de sorgo. 
Ipanguaçu-RN, 2011. 

O potencial alelopático das plantas depende do grau de composição do resíduo 
vegetal, da liberação dos seus compostos químicos e de suas interações com o solo utilizado. 
Dessa forma, o contato das raízes, que são altamente eficientes na absorção, com os 
compostos liberados pela palhada de capim-colchão pode ter ocasionado maior efeito delas 
sobre as culturas. 

Segundo Trezzi e Vidal (2004), resíduos de sorgo em decomposição liberam 
quantidades expressivas de substâncias hidrofílicas, em sua maioria ácidos fenólicos, como 
ferúlico, vanílico, p-hidroxibenzóico, p-cumárico e siríngico, que são capazes de suprimir 
diferencialmente o crescimento de várias espécies daninhas e cultivadas. Marchi et al. (2008), 
trabalhando com extratos vegetais de Sorghum bicolor, verificaram que a germinação de 
sementes de alface foi inibida pelo extrato da parte aérea do sorgo. 
 Moura Filho (2009) trabalhando com alface verificou que a cobertura do solo com palha de 
sorgo reduziram significativamente a massa fresca e seca das plantas de alface. 

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto pode-se inferir que a palhada de sorgo influencia negativamente no 
desenvolvimento de plantas de alface. 
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RESUMO  
 
Este trabalho teve como objetivo conhecer a espécie de 
pulgão que ataca a cultura da melancia no Vale do Açu e 
constatar a ocorrência de parasitismo natural nessa 
região. O trabalho foi realizado no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
Campus Ipanguaçu, no período de maio a dezembro de 
2011. Semanalmente 100 folhas de melancia infestadas 
por pulgões colhidas aleatoriamente eram levadas ao 

laboratório de biotecnologia do IFRN, onde foram 
acondicionadas em gaiola de acrílico. A gaiola foi 
mantida em condições ambientais, com fotoperíodo 
natural, observando-se diariamente a emergência dos 
parasitóides. Próximo à colheita, todos os pulgões 
coletados encontravam-se parasitados (mumificados) 
por L. testaceipes, única espécie de parasitóide 
encontrada. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Controle Biológico, Inimigo Natural, Vale do Açu.  

 

OCCURRENCE OF Lysiphlebus testaceipes PARASITIZING Aphis gossypii IN WATERMELON  

ABSTRACT  
 
This work aimed to identify the species of aphid that 
attacks the culture of watermelon in the Acu Valley and 
see the occurrence of parasitism in this region. The 
study was conducted at the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio Grande do 
Norte, Campus Ipanguaçu in the period from May to 
December 2011. Weekly 100 watermelon leaves 

infested with aphids taken at random were taken to the 
IFRN biotechnology laboratory, where they were placed 
in acrylic cages. The cage was kept at ambient 
conditions with natural photoperiod, observing the daily 
emergence of parasitoids. Close to harvest, all aphids 
collected were parasitized (mummified) by L. 
testaceipes, only parasitoid species found. 

 

 KEY-WORDS: Biological Control, Natural Enemy, Vale do Açu.  
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OCORRÊNCIA DE Lysiphlebus testaceipes (CRESSON) (HYMENOPTERA: APHIDIIDAE) 

PARASITANDO APHIS GOSSYPII GLOVER (HEMIPTERA: APHIDIDAE), EM MELANCIA NO VALE 
DO AÇU 

INTRODUÇÃO 
   
 A melancia, Citrullus lanatus, é uma das mais importantes cucurbitáceas cultivadas no 
Mundo. No Brasil, os maiores produtores são os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Bahia, Rio Grande do Norte e Tocantins, os quais contribuem com aproximadamente 60% da 
produção nacional (AGRIANUAL, 2007). A Região do Vale do Açu é o principal pólo produtor 
dessa olerícola no Rio Grande do Norte, mas sofre limitações em função de problemas 
fitossanitários, os quais influenciam negativamente na sua produção. Dentre os fatores que 
têm contribuído para isso, está o ataque de insetos-praga, como pulgões. 
 De acordo com Silva et al (2008), pulgões são pragas importantes em diversas culturas, 
tanto em condições de campo como em cultivos protegidos. Possuem alta capacidade 
reprodutiva e são responsáveis por danos diretos, devido à sucção contínua de seiva, e 
indiretos, por serem transmissores de vírus de plantas (Blackman & Eastop 1984, Bueno 
2005). A espécie Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) é encontrada em todos os 
continentes (Peña-Martinez 1992), sendo particularmente abundante nos trópicos, atacando 
diversas culturas, tais como algodão, melão, melancia, pimenta, pepino, batata, cajueiro, 
tomate e plantas ornamentais (Deguine 1995, Fernandes et al 2001). Entretanto, existem 
inimigos naturais desse inseto-praga, como o endoparasitóide solitário Lysiphlebus testaceipes 
(Cresson) (Hymenoptera: Aphidiidae) (Rodrigues & Bueno 2001, Carnevale et al 2003), o qual, 
também, pode utilizar como hospedeiros outras espécies de pulgão (Starý et al 1993). 
 Este trabalho objetivou conhecer a espécie de pulgão que ataca a cultura da melancia 
no Vale do Açu e constatar a ocorrência de parasitismo natural nessa região, uma vez que não 
há registros na literatura abordando tal assunto. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O trabalho foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / IFRN 
- Campus Ipanguaçu. Realizou-se amostragens semanais de folhas infestadas por pulgões, em 
plantio localizado no Departamento Fazenda Escola do IFRN – Campus Ipanguaçu.  
 A cada semana, 100 folhas aleatórias foram coletadas e levadas ao laboratório de 
Biotecnologia do IFRN, onde foram acondicionadas em gaiola de acrílico (50 x 50 x 50 x 50 
cm), revestida nas laterais com tecido voil. A gaiola foi mantida em condições ambientais, com 
fotoperíodo natural, observando-se diariamente a emergência dos parasitóides, os quais 
foram enviados ao Dr. Luís Cláudio Paterno Silveira, do Departamento de Entomologia da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA), MG, juntamente com amostras dos pulgões, para 
identificação, onde parte do material foi depositado. Outras partes foram depositadas no 
laboratório de Biotecnologia do IFRN e no laboratório de Controle Biológico Aplicado da 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em Mossoró, RN. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
  
 Encontrou-se uma espécie de pulgão, A. gossypii, a qual demonstrou preferência pela 
parte inferior das folhas de melancia, mas que também foram encontradas ninfas e adultos na 
face superior. Constatou-se a presença de indivíduos ápteros e alados, em diferentes estágios, 
em elevada infestação, visto que toda a área encontrava-se atacada pelo pulgão. Segundo 
O`Brien et al (1993), as formas aladas aparecem com maior freqüência em altas densidades de 
infestação, quando a competição por alimento é maior. 
 Próximo à colheita, todos os pulgões coletados encontravam-se parasitados 
(mumificados) por L. testaceipes, única espécie de parasitóide encontrada, que é considerada 
como um agente de controle biológico promissor para diversas espécies de pulgões 
(Rodrigues et al 2003). De acordo com Rodrigues & Bueno (2001), A. gossypii mostrou-se 
adequado para o desenvolvimento de L. testaceipes, com taxa de parasitismo de 56% e 
emergência de 83%. Carnevale et al (2003) verificaram um parasitismo de 44,2%, considerado 
satisfatório, e emergência de 92,6%. 
 No presente estudo evidenciou-se um controle biológico natural de sucesso, já que 
todos os pulgões coletados estavam parasitados por L. testaceipes. Além disso, foram 
constatados outros inimigos naturais na área, a saber: crisopídeos (Neuroptera: Chrysopidae), 
sirfídeos (Diptera: Syrphidae) e joaninhas (Coleoptera: Coccinellidae), não se esquecendo dos 
fatores de mortalidade independentes da densidade recíproca. 
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RESUMO 
O Objetivo desse trabalho foi avaliar a 

proporção de raízes comerciais em relação à 
produção total e ainda o padrão de qualidade 
da raiz comercial para quatro acessos de 
batata-doce cultivados no Vale-do-Açu. O 
ensaio foi conduzido na Fazenda-Escola do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia  do Rio Grande do Norte 
(IFRN) – Campus Ipanguaçu, durante o período 
de Janeiro a junho de 2011. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com 
cinco repetições e quatro tratamentos 
referentes aos acessos de batata-doce, 
totalizando 20 parcelas experimentais. Os 
acessos foram oriundos da Embrapa Hortaliças, 
sendo eles: 1007, 1275, 1219, 1202. Os maiores 
valores para peso médio de raiz total e 
comercial foram para os acessos 1007 e 1275, 
entretanto o melhor padrão de raiz foi 
observado nos acessos 1219 e 1202. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas, massa média da raiz, raiz comercial. 

 

 

QUALITY STANDARD OF ROOT TO ACCESSES OF SWEET POTATO PRODUCED IN THE 
VALE-DO-AÇU 

ABSTRACT 
The objective of this study was to 

evaluate the proportion of commercial roots in 
relation to total production and also the quality 
standard of the commercial root to accesses of 
sweet potato grown in the Vale-do-Açu. The 
test was conducted at the farm school of the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) – 
Campus Ipanguaçú, during the period january 
to june 2011. The experimental design was 

randomized blocks with five replications and 
four treatments that consisted of the accesses 
of sweet potato, totaling 20 plots. The accesses 
were from the Embrapa Hortaliças and their 
names are: 1007, 1275, 1219, 1202. The highest 
values for total root weight and commercial 
were for the accesses 1007 and 1275, however 
the best standard of root was observed in 
accesses 1219 and 1202. 

 

 

KEY-WORDS: Ipomoea batatas, average mass of the root, commercial root. 
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PADRÃO DE QUALIDADE DE RAIZ PARA QUATRO ACESSOS DE BATATA-DOCE 
PRODUZIDOS NO VALE-DO-AÇU. 

 

INTRODUÇÃO 

 A batata-doce apresenta uma infinidade de formas e os cruzamentos naturais 
aliados à eficiente propagação vegetativa da batata-doce, são em sua grande maioria, 
as causas da ampla variabilidade fenotípica e genotípica existente (ZHANG et al., 
1998), e que vem sendo mantida por produtores e comunidades indígenas ao 
utilizarem variedades regionais, não melhoradas, como  matéria-prima de produção 
(DAROS et al., 2002). Tal variabilidade pode ser observada, tanto na parte aérea 
quanto no sistema radicular, em relação ao comprimento, coloração, formato, entre 
outras características. 

 Existe diferentes cultivares de batata com película externa e polpa nas mais 
diversas cores. A escolha de qual plantar depende da preferência do mercado ao qual 
se destina a produção, e ainda, para o cultivo orgânico, deve-se dar preferência aos 
cultivares que apresentem boa adaptação às condições edafoclimáticas da região e 
boa produtividade (SOUZA; RESENDE, 2006). 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de produção e a qualidade da 
raiz para quatro acessos de batata-doce cultivados na região do vale do Açu. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda-Escola do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus de Ipanguaçu, 
localizado na comunidade rural de Base Física (latitude de 5º 32’ 08” S e longitude de 
36º 52’ 17” O), entre os meses de janeiro e junho de 2011. 

O clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é do tipo BSwh’, 
ou seja, quente e seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média 
anual de 903,3 mm, temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar 
média de 70% (COSTA; SILVA, 2008). 

 Os acessos utilizados foram oriundos da Embrapa Hortaliças, sendo eles: 1007, 
1275, 1219, 1202. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 5 
repetições, totalizando 20 parcelas experimentais.  

 As ramas foram colhidas e deixadas secando a sombra por 48 h para desidratar. 
O plantio foi efetuado aos 20 dias do mês de janeiro de 2011 em leirões de 30 cm de 
altura sendo o espaçamento entre plantas de 0,40 m e entre leirões de 1,0 m. Cada 
parcela experimental teve comprimento de 2,8 m, com sete plantas cada. 

 Foi realizada adubação orgânica com utilização de esterco bovino na dose de 20 
Mg.ha-1 e devido a distribuição das chuvas durante o período do ensaio não houve 
necessidade de uso de irrigação. A precipitação referente ao período de condução do 
experimento, que de foi de 20 de janeiro a 20 de maio, foi de 572 mm. Os dados 
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meteorológicos referentes aos meses de condução do ensaio podem ser visualizados 
na tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados meteorológicos referentes aos meses de janeiro a maio de 2011 para 
a horta experimental do IFRN – Campus Ipanguaçu. Ipanguaçu – RN. 

Meses 
Temperatura 

máxima 
(°C) 

Temperatura 
média 

(°C) 

Temperatura 
mínima 

(°C) 

Umidade 
relativa  

(%) 

Precipitação 
(mm) 

Janeiro 33,08 27,08 22,54 75,5 125,1 

Fevereiro 33,51 27,16 21,95 77,0 42,0 

Março 33,45 26,95 22,06 82,1 141,2 

Abril 31,48 26,05 21,98 86,0 205,7 

Maio 30,78 26,41 26,41 80,9 95,1 

 

 As características avaliadas foram: proporção de raízes comerciais em relação à 
produção total, peso médio total de raízes, peso médio de raízes comerciais e refugo. 
Foram consideradas como refugo as raízes com peso inferior a 100 gramas ou superior 
a 800 gramas. 

 Para as características avaliadas foram realizadas análises de variância e teste 
de média utilizando o teste de t (LSD) a 5% de probabilidade. As análises estatísticas 
foram realizadas utilizando software SISVAR 5.1. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Foram observados efeitos significativos dos tratamentos para peso médio total 
de raízes e peso médio de raízes comerciais. Para relação entre peso comercial e peso 
total bem como para refugo não foi observado efeito significativo dos acessos. O 
resumo da análise de variância pode ser observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quadrados médios, significância e coeficiente de variação para 
produtividade total e comercial de diferentes acessos para produção no Semiárido. 

Ipanguaçu, 2011. 

Característica avaliada Quadrado médio do 
tratamento 

Coeficiente de variação 

Relação entre peso comercial e 
peso total 

263,79ns 20,08 

Peso médio total 17217,94* 29,23 
Peso médio comercial 8046,34* 22,29 

Refugo 113,10ns 86,55 

*, ns significativo a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, pelo Teste F da 
análise de variância. 

0444



TOMAZ et al. (2011) 
_______________________________________________________________________ 
 
 Para o peso médio total de raízes, os maiores valores foram observados nos 
acessos 1275 e 1007, com raízes pesando em média 264,32 e 248,24 g, 
respectivamente, diferindo significativamente dos acessos 1202 e 1219 que 
apresentaram valores de 145,25 e 159,10 g, respectivamente (Tabela 3). Para o peso 
médio de raízes comerciais, os maiores valores foram observados no acesso 1275, 
diferindo significativamente dos acessos 1202 e 1219. 

 

Tabela 3. Peso médio total e de raízes comerciais para quatro acessos de batata-doce 
cultivados no Vale-do-Açu. Ipanguaçú, 2011. 

Acessos 
Peso médio de raízes  

g 

Peso médio de raízes 
comerciais 

G 
1202 145,25 A 179,85 A 
1219 159,10 A 173,04 A 
1007 248,24 B 215,78 AB 
1275 264,32 B 262,00 B 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre sí pelo teste t (LSD) a 5% 
de probabilidade 

 

 Mesmo apresentando os menores pesos médios para raízes total e comercial, 
os acessos 1202 e 1219 apresentam melhor padrão de raízes quando comparados aos 
acessos 1007 e 1275, sendo então os dois primeiros de mais fácil entrada no mercado, 
bem como comercialização, como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

A 
 

B 
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 Figura 1. Acessos de batata-doce número 1007 (A), 1275 (B), 1219 (C) e 1202 (D), 
produzidos no Vale-do-Açu. Ipanguaçu – RN. 2011. 

 

CONCLUSÃO 

 Foram observadas diferenças para peso médio de raízes total e comercial entre 
os acessos de batata-doce, e o melhor padrão externo de raiz foi observado nos 
acessos 1219 e 1202, sendo estes então considerados mais promissores para o cultivo 
e comercio na região. 
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RESUMO 
O Objetivo desse trabalho foi avaliar o 

padrão externo de raízes de batata-doce a 
partir de quatro acessos cultivados no Vale-do-
Açu. O ensaio foi conduzido na Fazenda-Escola 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia  do Rio Grande do Norte 
(IFRN) – Campus Ipanguaçu, durante o período 
de Janeiro a junho de 2011. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com 
cinco repetições e quatro tratamentos 

referentes aos acessos de batata-doce, 
totalizando 20 parcelas experimentais. Os 
acessos foram oriundos da Embrapa Hortaliças, 
sendo eles: 1189, 1194, 1270 e 1205. O plantio 
foi efetuado em leirões de 30 cm de altura 
sendo o espaçamento entre plantas de 0,40 m 
e entre leirões de 1,0 m. As maiores médias 
para peso de raízes foram observadas no 
acesso 1194. O melhor padrão externo de raiz 
foi observado nos acessos 1189 e 1194.

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas, peso médio, raiz comercial. 

 

 

 

STANDARD EXTERNAL OF THE ROOT IN SWEET POTATO TO ACCESSES GROWN IN THE 
VALE-DO-AÇU

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to 

evaluate the external standard of sweet potato 
roots from four accesses grown in the Vale-do-
Açu.The test was conducted at the farm school 
of the Federal Institute of Education, Science 
and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) 
– Campus Ipanguaçú, during the period january 
to june 2011.The experimental design was 
randomized blocks with five replications and 

four treatments that consisted of the accesses 
of sweet potato, totaling 20 plots. The accesses 
were from the EmbrapaHortaliças and their 
names are: 1189, 1194, 1270 e 1205.The 
highest averages for weight of roots were 
observed in access 1194. The best external 
standard of the root was observed on accesses 
1189 and 1194. 

KEY-WORDS:Ipomoea batatas, standard of root, average weight. 
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PADRÃO EXTERNO DE RAIZ PARA QUATRO ACESSOS DE BATATA-DOCE CULTIVADOS 

NO VALE-DO-AÇU

 

INTRODUÇÃO 

 A batata-doce (Ipomoea batatas [L.] Lam.), pertencente à família 
Convolvulaceae, é originária da América do Sul (SOARES  et  al.,  2002), sendo alguns 
territórios brasileiro considerados, devido a grande variabilidade existente, segundo  
centro de diversidade desta espécie. 

 Existe diferentes cultivares de batata com película externa e polpa nas mais 
diversas cores. A escolha de qual plantar depende da preferência do mercado ao qual 
se destina a produção, e ainda, para o cultivo orgânico, deve-se dar preferência aos 
cultivares que apresentem boa adaptação às condições edafoclimáticas da região e 
boa produtividade (SOUZA; RESENDE, 2006). 

 Considerando a necessidade de umestudo sobre a recomendação de 
cultivares para a região do Vale-do-Açu e ainda sobre a possibilidade de introdução de 
novos acessos que sejam adaptados as condições edafoclimáticas locais, realizou-se 
este estudo com o objetivo de avaliar o padrão externo de quatro acessos de batata-
doce cultivados na região. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda-Escola do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus de Ipanguaçu, 
localizado na comunidade rural de Base Física (latitude de 5º 32’ 08” S e longitude de 
36º 52’ 17” O), entre os meses de janeiro e junho de 2011. 

O clima da região, de acordo com a classificação de Koeppen, é do tipo BSwh’, 
ou seja, quente e seco, com precipitação pluviométrica bastante irregular, com média 
anual de 903,3 mm, temperatura média anual de 27,9°C e umidade relativa do ar 
média de 70% (COSTA; SILVA, 2008). 

 Os acessos utilizados foram oriundos da Embrapa Hortaliças, sendo eles: 1189, 
1194, 1270 e 1205. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 5 
repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. 

 As ramas foram colhidas do viveiro e deixadas secando a sombra por 48 h para 
desidratar. O plantio foi efetuado no mês de janeiro de 2011 em leirões de 30 cm de 
altura sendo o espaçamento entre plantas de 0,40 m e entre leirões de 1,0 m. Cada 
parcela experimental teve comprimento de 2,8 m, com sete plantas cadaleirão. 

 Foi realizada adubação orgânica com utilização de esterco bovino na dose de 20 
Mg.ha-1 e devido as chuvas durante o período do ensaio não houve necessidade de uso 
de irrigação. A precipitação referente ao período de condução do experimento, que de 
foi de 20 de janeiro a 20 de maio, foi de 572 mm. Os dados meteorológicos referentes 
aos meses de condução do ensaio podem ser visualizados na tabela 1. 
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Tabela 1. Dados meteorológicos referentes aos meses de janeiro a maio de 2011 para 
a horta experimental do IFRN – Campus Ipanguaçu. Ipanguaçu – RN. 

Meses 
Temperatura 

máxima 
(°C) 

Temperatura 
média 

(°C) 

Temperatura 
mínima 

(°C) 

Umidade 
relativa  

(%) 

Precipitação 
(mm) 

Janeiro 33,08 27,08 22,54 75,5 125,1 

Fevereiro 33,51 27,16 21,95 77,0 42,0 

Março 33,45 26,95 22,06 82,1 141,2 

Abril 31,48 26,05 21,98 86,0 205,7 

Maio 30,78 26,41 26,41 80,9 95,1 

 

 As características avaliadas foram: proporção de raízes comerciais em relação à 
produção total, peso médio total de raízes, peso médio de raízes comerciais. Foram 
consideradas como refugo as raízes com peso inferior a 100 gramas ou superior a 800 
gramas. 

 Para as características avaliadas foram realizadas análises de variância e teste 
de média utilizando o testeTukeya 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando software SISVAR 5.1. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Foram observados efeitos significativos dos tratamentos para peso médio total 
de raízes e peso médio de raízes comerciais. Para relação entre peso comercial e peso 
total, bem como para peso médio de raízes comerciais, não foi observado efeito 
significativo para os acessos. O resumo da análise de variância pode ser observado na 
Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quadrados médios, significância e coeficiente de variação para 
produtividade total e comercial dos acessos 1189, 1194, 1270 e 1205, para produção 

no Vale-do-Açu. Ipanguaçu, 2011. 

Característica avaliada Quadrado médio do 
tratamento 

Coeficiente de variação 

Relação entre peso comercial e 
peso total 

100,88ns 26,05 

Peso médio total 13848,99* 34,59 
Peso médio comercial 11257,01 ns 30,17 

*, ns significativo a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, pelo Teste F da 
análise de variância. 
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 Para o peso médio total de raízes, os maiores valores foram observados no 
acesso 1194 com raízes pesando em média 227,82 g, diferindo significativamente do 
acesso 1205 que apresentou valor médio para peso de raiz de 112,64 g (Tabela 3). 

Tabela 3. Peso médio total e de raízes comerciais para quatro acessos de batata-doce 
cultivados no Vale-do-Açu. Ipanguaçú, 2011. 

Acessos 
Peso médio de raízes  

g 

Peso médio de raízes 
comerciais 

G 
1205 112,64 A 179,85 A 
1189 162,82 AB 173,04 A 
1270 203,72AB 215,78 AB 
1194 227,81 B 262,00 B 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre sí pelo teste t (LSD) a 5% 
de probabilidade 

  

Mesmo sendo observadas diferenças significativas para peso médio de raízes 
comerciais, o melhor padrão externo, de raízes mais uniformes foi observado no 
acesso 1189 e 1194 (Figura 1), tendo então estes dois acessos uma maior possibilidade 
de ter aceitação pelo consumidor. 

A 
 

B 
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C 
D 

Figura 1. Acessos de batata-doce número 1189 (A), 1194 (B), 1270 (C) e 1205 (D), 
cultivados no Vale-do-Açu. Ipanguaçu – RN. 2011. 

 

CONCLUSÃO 

 Foram observadas diferenças para peso médio de raízes total entre os acessos 
de batata-doce, sendo as maiores médias obtidas no acesso 1194.O melhor padrão 
externo de raiz foi observado nos acessos 1189 e 1194, sendo estes então 
considerados mais promissores para o cultivo e comercio na região. 
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RESUMO  
 

Com o intuito de analisar os efeitos de cinco 
lâminas de irrigação na produtividade da batata-doce, 
foi instalado um experimento na Fazenda Escola do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, no período 
de junho a setembro de 2011. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com cinco 
tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental 
foi composta por um camalhão de cinco metros de 
comprimento por um metro de largura, com plantas 
espaçadas em vinte centímetros e área útil de 2,0 m2. Os 
tratamentos foram constituídos de cinco lâminas de 
irrigação, definidas em função da necessidade total de 

irrigação - NTI (T1= 0,6 NTI; T2= 0.8 NTI; T3= 1,0 NTI 
(Padrão); T4= 1,2 NTI e T5= 1,4 NTI). As lâminas foram 
aplicadas através de uma linha de tubos gotejadores 
(com emissores espaçados em 0,5 m) fixadas no centro 
do camalhão numa frequência de duas vezes ao dia. A 
produtividade em função da necessidade total de 
irrigação (NTI) apresentou efeito significativo ao nível de 
1% com produtividade máxima do tratamento com 80% 
da NTI (27,3 Mg ha-1) e a menor produtividade (21,8 Mg 
ha-1) foi obtida com 120% da NTI. Estes resultados foram 
superiores aos encontrados por Alencar (2006) irrigando 
com água residuária e inferiores aos resultados obtidos 
com a irrigação tradicional. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas L. (Lam.); produção; manejo da irrigação; Vale do Açu. 

 

PRODUCTIVITY OF SWEET POTATO SUBMITED DIFFERENT IRRIGATION WATER DEPTHS 

 
In order to analyze the effects of five water 

depths irrigation on the productivity of sweet potato, an 
experiment was conducted at the Fazenda Escola do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu in the period 
from June to September 2011. The experimental design 
was randomized blocks with five treatments and four 
replications. The experimental plot was composed by a 
ridge of five meters long and one meter wide, with 
plants spaced at twenty centimeters and floor area of 
2.0 m². The treatments consisted of five depths of 
water, defined as a function of the total requirement of 

water - TRW (T1 = 0.6 TRW, T2 = 0.8 TRW, T3 = 1.0 TRW 
(Standard), T4 = 1.2 TRW and T5 = 1.4 TRW). The water 
blades were applied through a drip irrigation line (with 
emitters spaced at 0.5 m) fixed on the center of the 
ridge at a frequency of twice a day. The yield as a 
function of the total requirement of water (TRW) 
produced significant at 1% maximum yield of treatment 
with 80% of TRW (27.3 Mg ha-1) and the lowest yield 
(21.8 Mg ha-1) was obtained with 120% of the TRW. 
These results were higher than those found by Alencar 
(2006) irrigating with wastewater and lower than the 
results obtained with traditional irrigation. 

 
 

 KEY-WORDS: Ipomoea batatas L. (Lam).; production; irrigation management; Vale do Açu. 
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PRODUTIVIDADE DE BATATA DOCE SOBRE DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 
 

A batata-doce é cultivada em 111 países, sendo que aproximadamente 90% da 
produção é obtida na Ásia, apenas 5% na África e 5% no restante do mundo (Woolfe, 1992). 
No Brasil é cultivada em todas as regiões, sendo a segunda hortaliça em área plantada no país. 
A cultura adapta-se melhor em áreas tropicais onde vive a maior proporção de populações 
pobres. Nessas regiões, além de constituir alimento humano de bom conteúdo nutricional, 
principalmente como fonte de energia e de proteínas, a batata-doce tem grande importância 
na alimentação animal e na produção industrial de farinha, amido e álcool. É considerada uma 
cultura rústica, pois apresenta grande resistência a pragas, pouca resposta à aplicação de 
fertilizantes, e cresce em solos pobres e degradados. 

A escolha da cultivar é em função da aceitação do mercado, pois a preferência é 
variável de local para local. Além disso, é necessário conhecer a adaptabilidade da cultivar as 
condições climáticas da região, as suas características de resistência a pragas e doenças, as 
características de desenvolvimento da planta e da necessidade hídrica nas condições locais 
(SILVA et al, 2011). 

As necessidades de água das plantas variam com sua fase de desenvolvimento e com 
as condições climáticas, plantas jovens consomem menos água que plantas adultas em pleno 
desenvolvimento, além disso, aquelas cultivadas em local de clima seco e quente necessitam, 
diariamente, de maior quantidade de água, em comparação com outras cultivadas em 
ambientes úmidos e com temperaturas amenas (ESPINDULA NETO & SILVA, 2007). 

Para a batata doce a fase crítica de disponibilidade de umidade no solo ocorre na 
primeira semana após o plantio, porque as ramas-semente ainda não possuem sistema 
radicular para explorar umidade contida em camadas inferiores do solo, necessitando realizar 
irrigações, sendo a primeira logo após o plantio, visando promover o contato do solo com as 
ramas-semente, favorecendo a manutenção da umidade do tecido vegetal. Com isso garante-
se maior taxa de aproveitamento do material de propagação, evitando-se o replantio. 

O uso da irrigação possibilita o aumento da produtividade, além de possibilitar mais de 
uma colheita por ano, e nas regiões Semi-Áridas torna-se imprescindível como garantia da 
colheita. Em várias regiões brasileiras, o uso inadequado de recursos hídricos, associado à 
demanda elevadas, conduz a restrições no consumo, prejudicando o desenvolvimento 
econômico e a qualidade de vida. Atualmente vários segmentos da sociedade vêm buscando 
alternativas para aperfeiçoar o uso e recuperar os recursos hídricos. 

O comportamento da batata doce sob diferentes lâminas de irrigação, nas condições 
edafoclimáticas do Vale do Açu é completamente desconhecido, sendo necessária a realização 
de estudos e pesquisas. Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de cinco lâminas 
de irrigação na produtividade da batata doce. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A batata-doce, (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é originária das Américas Central e do Sul, 
sendo encontrada desde a Península de Yucatam, no México, até a Colômbia. Relatos de seu 
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uso remontam de mais de dez mil anos, com base em análise de batatas secas encontradas 
em cavernas localizadas no vale de Chilca Canyon, no Peru e em evidências contidos em 
escritos arqueológicos encontrados na região ocupada pelos Maias, na América Central (Silva, 
2008). É cultivada em todo território brasileiro, sendo a segunda hortaliça em área plantada 
no país, a terceira em volume de produção e a quarta hortaliça mais consumida pela 
população brasileira (MIRANDA et al., 1989). 

A cultura adapta-se melhor em áreas tropicais onde vive a maior proporção de 
populações pobres. Nessas regiões, além de constituir alimento humano de bom conteúdo 
nutricional, principalmente como fonte de energia e de proteínas, a batata-doce tem grande 
importância na alimentação animal e na produção industrial de farinha, amido e álcool (SILVA, 
2008). 

A batata-doce possui um sistema radicular profundo (0,75 a 0,90 m) e ramificado, o 
que lhe possibilita explorar maior volume de solo e absorver água em camadas mais 
profundas do que a maioria das hortaliças. 

O período crítico para sobrevivência de culturas implantadas por meio de estacas não 
enraizadas ocorre durante a primeira semana após o plantio, quando o solo deve ser mantido 
úmido, realizando-se irrigações leves e frequentes, para evitar a desidratação do material 
vegetal até que se formem as raízes. Após o início das brotações, as irrigações podem ser mais 
espaçadas, dependendo do tipo de solo, e deve prosseguir pelo menos até os 40 dias após o 
plantio, para promover um bom pegamento das ramas e um bom desenvolvimento vegetativo 
(SILVA, 2008; SILVA et al, 2011). 

Segundo Tavares (2002) a produtividade média nacional é de aproximadamente 10 Mg 
ha-1. Conforme Filgueira (2000) a produtividade varia de 20 a 40 Mg ha-1 em lavouras 
tecnicamente conduzidas, sendo muito influenciada pelo material utilizado no plantio. 

O uso da irrigação possibilita maior produção (mais de um plantio por ano) e 
produtividade (otimização no uso das áreas), bem como geração de empregos permanentes, 
com menores níveis de investimentos, em comparação com outros setores da economia 
Mantovani et al., (2007). Isso promove o aumento da renda e a diminuição do êxodo rural, 
melhorando sensivelmente a vida dos produtores e de suas famílias. 

Na Embrapa Hortaliças, durante a estação seca, o uso da irrigação aumentou a 
produtividade de raízes comerciais em aproximadamente 35%. (OLIVEIRA & MAROUELLI, 
1997). 

A planta da batata-doce não apresenta um ponto específico de colheita. O momento 
de colheita é definido pelo tamanho ou peso das raízes, que devem ter aproximadamente 300 
g. A colheita pode ser antecipada ou retardada, dependendo da oportunidade de 
comercialização. Em condições ideais de cultivo, a colheita pode iniciar aos 90 dias, mas em 
geral, a colheita ocorre entre 120 e 150 dias. A antecipação geralmente corresponde a uma 
menor produtividade, devido à colheita de raízes de menor tamanho. A prorrogação do ciclo 
pode implicar em maior dano por insetos, por permitir maior número de ciclos das pragas, 
além de se formarem raízes grandes e frequentemente mais defeituosas (SILVA, 2008; SILVA 
et al, 2011). 

 

METODOLOGIA 
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O experimento foi conduzido na Fazenda Escola do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, no período de 24 de junho 
a 21 de setembro de 2011. O arranjo experimental foi em blocos casualizado, com cinco 
tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental constituída por um camalhão de 
cinco metros de comprimento por um metro de largura, com área útil de 2,0 m2 (10 plantas 
úteis). Os tratamentos foram constituídos de cinco lâminas de irrigação, definidas em função 
da necessidade total de irrigação – NTI (L1 = 0,6 NTI, L2 = 0,8 NTI, L3 = 1,0 NTI (Padrão), L4 = 
1,2 NTI e L5 – 1,4 NTI). A diferenciação das lâminas de irrigação teve início vinte e um dias 
após o plantio. A irrigação realizada duas vezes ao dia, repondo a evapotranspiração da 
cultura do dia anterior, considerando-se a chuva ocorrida na área entre irrigações 
consecutivas. Quando a chuva foi maior ou igual à lâmina de irrigação a ser aplicada, em um 
dado tratamento, essa irrigação não foi realizada. Por outro lado, quando a chuva foi menor 
que a lâmina de água a ser aplicada, a irrigação foi realizada para completar a diferença. A 
evapotranspiração de referência foi estimada a partir dos dados climáticos obtidos na estação 
meteorológica da Fazenda Escola, utilizando-se a equação de Penman-Monteith (Allen et al., 
1998). As lâminas foram aplicadas através de uma linha de tubo gotejador com emissores 
espaçados em 0,5 m, formando uma faixa molhada contínua sobre os camalhões. 

As ramas foram plantadas manualmente com espaçamento de 0,2 m entre plantas, 
sendo realizada uma adubação de fundação com 5 litros de composto orgânico por metro 
linear. O controle das plantas daninhas ocorreu em uma única capina manual, vinte e um dia 
após o plantio, não necessitando de outra prática devido ao rápido desenvolvimento das 
ramas. 

A colheita foi realizada aos 120 dias após o plantio, sendo obtida a massa total de 
todas as raízes, e estipuladas as produtividades em Mg ha-1. Os dados foram submetidos à 
análise de variância, utilizando o teste F. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade e submetidas à análise de regressão para ajuste de modelos 
matemáticos da produção de batata-doce em função da lâmina de irrigação. Utilizando-se o 
programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2010). 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

A produtividade em função da necessidade total de irrigação (NTI) apresentou efeito 
significativo ao nível de 5% (Tabelas 1 e 2), com produtividade máxima do tratamento com 
80% da NTI (27,3 Mg ha-1). Estes resultados foram superiores aos encontrados por Alencar 
(2006) irrigando diferentes cultivares com água residuária e inferiores aos resultados obtidos 
com irrigação tradicional. A menor produtividade (21,8 Mg ha-1) foi obtida com 120% da NTI. 
A redução na produtividade na menor lâmina de irrigação deve-se ao maior stress hídrico e 
nas maiores lâminas, por diminuir a aeração do solo devido ao encharcamento, 
principalmente em solos pesados, reduzindo assim o desenvolvimento das raízes e 
consequentemente a produtividade. 

A produtividade em função das lâminas de irrigação ajustou-se ao modelo quadrático 
nas condições estudadas Y= -0,00098X² + 0,13183X + 21,93361 (Figura 1), com o R²=0,75608. 

 
Tabela 1 – Resumo da análise de variância da produtividade de batata doce, 
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cultivada sob diferentes lâminas de irrigação - Ipanguaçu - RN. 
Fonte de variação Grau de Liberdade Quadrado médio 

Lâminas 4 24.9900 * 
Repetições 3 1.3768 

Erro 12 3,8825 
C.V. (%) 8,133 

* valores significativos ao nível de 0,05 de probabilidade pelo teste Tukey. 
 

Tabela 2 – Valores médios da produtividade total (Mg ha-1) de batata doce 
cultivada sob diferentes lâminas de irrigação - Ipanguaçu – RN. 
Lâmina Produtividade total (Mg ha-1) 
60% NTI 25,66  ab 
80% NTI 27,30  a 

100% NTI  25,85  ab 
120% NTI 21,75    b 
140% NTI 21,97    b 

Média 24,50 
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

0,05 de probabilidade. 
 

 
Figura 1. Produtividade de Batata doce em função de diferentes lâminas de irrigação – 

Ipanguaçu – RN. 
 

CONCLUSÃO 
 
A produtividade em função da necessidade total de irrigação (NTI) apresentou efeito 

significativo ao nível de 5%, com produtividade máxima do tratamento com 80% da NTI (27,3 
Mg ha-1). 

 A menor produtividade (21,8 Mg ha-1) foi obtida com 120% da NTI. 
A produtividade em função das lâminas de irrigação ajustou-se ao modelo quadrático 

Y= -0,00098X² + 0,13183 X + 21,93361 (R²=0,75608). 
 

y = -0,00098x2 + 0,13183x + 21.93361 
R² = 0.75608 
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RESUMO  
 
Com base em pesquisas e estudos, foi constatado o 
quanto a população brasileira vem sofrendo com 
doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). Os 
estudos mostram também que na maioria das vezes 
os casos de surtos alimentares acontecem em casa. 
Isso, principalmente em comunidades mais carentes, 
devido ao pouco conhecimento e a falta de 
informações sobre os cuidados necessários para se ter 
com os alimentos. O trabalho teve como objetivo 
levar às Escolas Públicas os conhecimentos básicos da 
Higiene e Segurança Alimentar para crianças do 6º 

ano, uma vez que é na escola onde se compartilha os 
primeiros conhecimentos. No primeiro dia de aula foi 
feito um diagnóstico com as duas turmas. A Escola 
Estadual Lions Clube obteve 61,8% de respostas 
corretamente respondidas, enquanto a turma da 
Escola Estadual Capitão Mor Galvão obteve 86.6% de 
acertos. Ao final das aulas, foi aplicado uma lista e 
tivemos um diagnóstico final com os tais resultados: 
61,5% de acertos (EECMG) E 57,8% (EELC), ou seja, 
ambas escolas ficaram acima de 50%, da média.

 

 PALAVRAS-CHAVE: Crianças, segurança alimentar, escolas públicas. 

 

EVALUATION CLASSROOM MEMBERS THAN LITTLE VIGILANTS FROM CURRAIS NOVOS CITY 

ABSTRACT 
  
Based on researches and studies, was evidenced how 
much the Brazilian population has been suffered with 
the illnesses transmitted by food (DTAs). The studies 
also show that in the most of times the cases of 
alimentary outbreaks happen at home. That, especially 
in poorer communities, due to the little knowledge and 
lack of information about the necessary cares with the 
food. The current work has the objective of taking to 
the public schools the basic consciousness of the 

hygiene and alimentary insurance to 6th grade children, 
as it is at school where the first knowledge is shared. 
Escola Estadual “Lions Club” presented 61,8% of the 
questions correctly answered, while Escola Estadual 
“Capitão-Mor Galvão” presented 86,6% of success. In 
the end of classes, was applied a list and we got a final 
diagnostic with the following results: 61,5% of success 
(EECMG) and 57,8% (EELC), that is, both schools 
presented over 50% average.

 

 KEY-WORDS: Children,  alimentary insurance, public schools 
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AVALIAÇÃO DAS TURMAS PARTICIPANTES DOS VIGILANTES MIRINS NO MUNICÍPIO 
DE CURRAIS NOVOS 

INTRODUÇÃO 

A Segurança Alimentar e Nutricional constitui em garantir, a todos, condições de acesso a 
alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares 
saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna. A Segurança Alimentar é aplicada 
ao setor de alimentação com o objetivo de erradicar ou minimizar Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTAs). 

DTA’s é um termo genérico, aplicado a uma síndrome, geralmente, constituída de 
anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarréia. As DTA’s são atribuídas à ingestão de alimentos ou 
águas contaminados por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, príons, agrotóxicos, produtos 
químicos e metais pesados. 

No Brasil, os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da 
Saúde mostram que, de 1999 a 2010, foram notificadas à SVS/MS 6.971 surtos, com o 
1.804.932 pessoas expostas, 133.954 casos/ano e registro de 88 óbitos. Embora sejam 
elevados os dados já obtidos, este número é ainda maior, quando se faz uma comparação 
com os casos que não são atendidos e que tem suas causas ignoradas. 

Apesar de comprovada a relação das doenças com a ingestão de alimentos 
contaminados, o elevado número de internações hospitalares e persistência de altos índices 
de mortalidade infantil por diarréia, em algumas regiões do país pouco se conhece da real 
magnitude do problema, que ocorre principalmente em decorrência da precariedade das 
informações disponíveis, fazendo-se necessária à estruturação de um Sistema de Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos. Na maioria das vezes, os casos de 
surtos alimentares acontecem em casa (48,5%), seguidas de restaurantes (18,8%) e escolas 
(11,6%). Entretanto, é interessante destacar que na maior parte dos casos não há a 
determinação do local em que se deu a contaminação. 

A manipulação incorreta, junto com a falta de informação sobre a importância da 
segurança alimentar, aumentam à ocorrência de casos de intoxicação, contaminação e 
infecção.Tendo em vista que uma grande parcela da população brasileira não tem acesso às 
informações referentes ao que é um alimento seguro. Hoje, a divulgação dos alimentos 
seguros está sendo feita em grandes supermercados, em trabalhos nas comunidades e nas 
escolas. Entretanto, essa ainda não é uma prática rotineira.  

O presente trabalho teve como objetivo levar às Escolas Públicas os conhecimentos 
básicos da Higiene e Segurança Alimentar para crianças do 6º ano, na faixa etária de 9 a 14 
anos.  
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A escola é o espaço ideal para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e 
habilidades. Quanto mais cedo o indivíduo tiver conhecimento do que é Segurança Alimentar, 
maior será a probabilidade de se influir favoravelmente na formação de hábitos desejáveis. 
Fazendo com que os alunos analisem as informações, as assimilem e formem suas próprias 
opiniões sobre o assunto. Como formadores de opinião, as crianças levarão as discussões e 
aprendizados para suas casas e comunidades, disseminando um novo conceito e extinguindo 
antigos tabus com relação ao preparo e armazenamento de alimentos. 

A educação de crianças quanto a Segurança Alimentar desenvolverá uma nova 
percepção quanto aos alimentos e a maneira de consumi-los. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde 1940 se fala em educação alimentar, sendo as primeiras divulgações veiculadas 
junto ao lançamento de novos produtos. De lá pra cá o conceito de Segurança Alimentar 
cresceu e se difundiu. Hoje, órgãos federais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Certificação da Qualidade (INMETRO), e muitos 
outros são responsáveis pela regulamentação da Segurança Alimentar.  

A questão da qualidade dos alimentos e da dieta alimentar é especialmente 
importante na medida em que o componente da segurança nutricional incorpora-se ao 
conceito de segurança alimentar. Isto implica que todos os cidadãos consumam alimentos 
seguros, que satisfaçam suas necessidades nutricionais, seus hábitos e práticas alimentares 
culturalmente construídas, promovendo sua saúde. Atualmente no Brasil, os problemas de 
saúde decorrentes da ingestão de uma dieta qualitativamente inadequada são tão graves 
quanto os problemas decorrentes da falta absoluta de acesso aos alimentos. (MALUF; 
MENEZES; VALENTE, 1996) 

SILVA (2005) fez em seu trabalho uma reflexão sobre a educação alimentar e 
nutricional no contexto da promoção das práticas alimentares saudáveis, apontada como 
importante estratégia para enfrentar os novos desafios no campo da saúde, alimentação e 
nutrição. 

MAINARDI e PIPITONE (2009) trabalharam com os conceitos de que a Educação 
Alimentar deve ser trabalhada com crianças, desde o ensino fundamental, em escolas públicas 
e privadas, pois elas já crescem com novos conceitos e hábitos. Para este trabalho foram 
envolvidos professores e alunos. Pois trata-se de mudar a consciência de pessoas que já estão 
habituadas a comerem de forma inadequada. 
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No Município de Montenegro/RS, a Vigilância Sanitária desenvolveu nas escolas 

públicas e particulares um trabalho de conscientização das crianças quanto à segurança 
alimentar. Este trabalho começou no ano de 2003 e hoje está espalhado por praticamente 
todo o estado do Rio Grande do Sul. O trabalho diminuiu consideravelmente o número de 
doenças transmitidas por alimentos naquela cidade. 

METODOLOGIA 

O público alvo do trabalho foram os alunos do 6º anos das escolas públicas de Currais 
Novos/RN. As escolas participantes fazem parte do Programa Adote uma Escola. O IFRN 
Campus Currais Novos adotou duas escolas no município, a Escola Estadual Capitão Mor 
Galvão (EECMG) e a Escola Municipal Lions Clube (EELC). O trabalho é desenvolvido pelas 
alunas do Curso Técnico em Alimentos na modalidade integrado (4º ano), sendo utilizados 
recursos multimídias, brincadeiras, jogos e visitas aos locais de manipulação de alimentos, 
vídeos, etc. 

A Escola Estadual Capitão Mor Galvão participou da fase um do projeto, onde foi 
trabalhada uma turma, também de sexto ano. Devido a excelente experiência desenvolvida 
nessa escola, o mesmo segue com mais um ano de trabalho. Estendendo esse trabalho para 
mais uma escola. 

No primeiro dia de aula com os alunos de ambas as turmas, nas escolas já citadas, foi 
feito uma atividade de diagnóstico, para avaliar o quanto os alunos conheciam com relação a 
higiene e Segurança alimentar. Foram 12 perguntas de fáceis respostas. 

Então, nas semanas seguintes as aulas foram ministradas de acordo com os temas: 
Segurança dos alimentos; Higiene e Comportamento Pessoal; Manipulação de Alimentos; 
Controle de Matérias Primas e Fornecedores; Armazenamento e Pré-preparo; e 
Armazenamento Pós-manipulação e Preparo. No último dia de aula foi passado para os alunos 
uma lista, com um nível mais elevado do que a atividade de diagnóstico, a fim de avaliar o 
grau do conhecimento deles adquiridos durante as aulas ministradas.  

RESULTADOS 

As turmas analisadas eram compostas de 18 alunos (EECMG) com uma média de idade 
de 11anos e de 12 alunos (EELC) com média de idade de 12 anos. Após a apresentação do 
projeto e dos instrutores foi feita a aplicação de um questionário para avaliar o grau de 
conhecimento dos alunos, com relação ao tema abordado. 

O diagnóstico inicial dos estudantes, das duas turmas, foi feito através de um 
questionário com perguntas e respostas de múltipla escolha, para facilitar a compreensão dos 
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alunos e a obtenção dos resultados. As questões possuíam de 2 a 3 opções de respostas com 
apenas uma verdadeira. A tabela 1 mostra as questões do questionário distribuído aos alunos. 

Tabela 1 – Questionário para diagnóstico inicial 

Questões Perguntas Respostas 

1 
De onde vem o alimento que você 
come? 

Do campo/indústrias 

2 Quando devemos lavar as mãos? Antes de comer 

3 
Para que serve a escova de dente? Para eliminar o resto de alimentos nos 

dentes 

4 Quantas vezes devemos tomar banho Pelo menos uma vez 

5 O cesto de lixo da sua cozinha fica Com tampa e com saco plástico 

6 
As pessoas de sua casa controlam as 
moscas e baratas que aparecem na 
cozinha ou em toda a casa 

Fazendo uma limpeza com regularidade 

7 
Se na sua cozinha há formigas, o que 
você faz 

Faz uma limpeza no ambiente para 
evitar que elas voltem a aparecer 

8 Na cozinha de sua casa Nunca há gatos e/ou cachorros 

9 Ao sair do banheiro você Lava as mãos com água e sabão 

10 
Antes de pegar qualquer alimento 
você 

Lava as mãos com água e sabão 

11 Se a colher caiu no chão, você Lava com água e sabão antes de usá-la 

12 
O que você faz quando um alimento 
cai no chão 

Pega, lava e come 

Com as respostas obtidas foi possível fazer um diagnóstico do grau de informação que 
essas crianças receberam, antes do inicio das aulas do trabalho. 

Nas figuras 1 e 2, pode-se observar os resultados dos alunos das duas escolas. A turma 
da Escola Lions Clube obteve 61,8% de resposta corretas. Já a turma da Escola Capitão Mor 
Galvão, com 18 alunos, obtiveram 86,6% de questões respondidas corretamente.  
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Figura 1 – Diagnóstico inicial dos alunos da Escola Estadual Lions Clube 

A questão 3 foi a que obteve um maior percentual de respostas erradas, visto que a 
maioria dos alunos escolheram a resposta “para ter dentes brancos”. A questão 8 mostra que 
na maioria das casas há a presença de animais nas cozinhas. O que pode significar um foco de 
contaminação. As questões relacionadas à lavagem das mãos e aos banhos tiveram os 
maiores percentuais de acertos. 

 

Figura 2 – Diagnóstico inicial dos alunos da Escola Estadual Capitão Mor Galvão 
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Os alunos Escola Capitão Mor Galvão obtiveram os melhores resultados, ficando 

praticamente todas as questões acima de 70% de acertos, exceto na questão 1, que teve 
55,6% de acertos, sendo que 33% dos alunos disseram vir “dos supermercados” os alimentos 
consumidos. Muitos não têm o conhecimento de que os alimentos passam por processos de 
beneficiamento e transformações. A questão 6 referente ao controle de pragas foi 
corretamente respondida por todos os alunos. 

A lista abaixo foi passada no último dia de aula como forma de avaliação final para 
termos ciência do conhecimento adquirido pelos alunos durante as aulas. A lista possui 15 
questões distribuídas em respostas de verdadeiro ou falso, com objetivo de facilitar o 
entendimento dos alunos. As turmas analisadas eram compostas por 23 alunos (EECMG) e 9 
alunos (EELC), na faixa etária entre 11 e 12 anos, com a média de 12.  A tabela 2 mostra as 
questões da lista que foi distribuída para os alunos. 

Tabela 2 – Lista para avaliar o conhecimento adquirido 

Questões Perguntas Respostas 

1 
A qualidade da matéria prima é influenciada pela sua 
procedência. 

Verdadeiro 

2 
As matérias primas podem ser guardadas em sua embalagem 
original que é de papelão. 

Falso 

3 
Alguns alimentos podem ser colocados no chão, principalmente 
se estiverem em embalagens plásticas. 

Falso 

4 
Quando você vai ao supermercado, você deve iniciar as compras 
pelos produtos perecíveis 

Falso 

5 
Quando vamos comprar ou receber produtos alimentícios, é 
muito importante observar a data de validade. 

Verdadeiro 

6 
Se uma matéria prima de má qualidade for recebida, o processo 
de cocção (cozimento) irá melhorá-la. 

Falso 

7 
Os produtos devem ser utilizados de acordo com o procedimento 
UVPS – último que vence, primeiro que sai. 

Falso 

8 
Os alimentos não devem ficar armazenados com produtos de 
limpeza, químicos, de higiene e perfumaria. 

Verdadeiro 

9 As latas, após abertas não devem ser guardadas na geladeira. Verdadeiro 
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10 As hortaliças devem ficar em solução clorada por 15 minutos. Verdadeiro 

11 
O vinagre é utilizado nas hortaliças que forem consumidas cruas, 
para matar os microrganismos. 

Falso 

12 Qualquer alimento que foi descongelado, poderá ser recongelado Falso 

13 
O resfriamento/refrigeração mata os microrganismos presentes 
nos alimentos. 

Falso 

14 O alimento pode ficar sobre a pia até seu total descongelamento. Falso 

15 
Durante o processamento de alimentos, a contaminação cruzada 
pode ser evitada, respeitando-se as Boas práticas 

Verdadeiro 

 
 Com as respostas obtidas, foi possível fazer um diagnóstico final sob o conhecimento 

adquirido pelas crianças durante as aulas ministradas. 
Na figura 3 e 4 pode-se observar os resultados dos alunos das duas escolas. A turma da 

Escola Lions Clube obteve 57,8% de resposta corretas. Já a turma da Escola Capitão Mor 
Galvão, com 23 alunos, obtiveram 61,5% de questões respondidas corretamente. 

 

Figura 3 – Diagnóstico final dos alunos da Escola Estadual Lions Clube 

Os alunos da Escola Estadual Lions Clube, obtiveram uma média padrão, pois a maioria 
das questões ficaram acima de 50%, sendo as questões 2 e 4 com maior quantidade de 
acertos, sendo de 88,9%, ou seja, os alunos compreenderam os maiores cuidados que devem 
ser tomados com os alimentos perecíveis e os perigos da embalagem de papelão . Já a 
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pergunta que possui menor quantidade de acertos é a questão 13 representada por 33,3%. 
Com base nesses resultados, podemos avaliar que o desempenho dos alunos foi satisfatório 
em relação à média de acertos.  

 

Figura 4 – Diagnóstico final dos alunos da Escola Estadual Capitão Mor Galvão 

Os alunos da Escola Capitão Mor Galvão, também obtiveram uma média padrão, pois a 
maioria das questões ficaram acima de 50%, tendo em destaque a questão 4, com 100% de 
acertos, mostrando assim, que os alunos assimilaram bem o que são alimentos perecíveis e os 
cuidados que devem ser tomados. A questão 3 e 4 obtiveram apenas 34,8% de acertos, isto 
mostra que os hábitos diários como, colocar alimentos no chão, mesmo com sacolas plásticas 
e a solução clorada para por as hortaliças, não são incluídas nos hábitos alimentares, por isso 
uma maior quantidade de erros.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. MALUF, R. S.; MENEZES, F.; VALENTE, F. L.. Contribuição ao Tema da Segurança 
Alimentar no Brasil. Revista Cadernos de Debate, Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Alimentação da UNICAMP, V. IV, pag. 66-68, 1996. 

2. MENEZES, F. Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil. Disponível em: 
http://pagesperso-orange.fr/amar-bresil/documents/secual/san.html > Acessado em 
19/04/2010. 

3. NAINARDI, N.; PIPITONE, M. A. P.. A Educação Alimentar e Nutricional na Escola: a voz 
dos alunos. Revista Higiene e Segurança Alimentar. V.23, n.176/177, pag.22-24, 2009. 

0468



BRASIL &NORTE (2011) 
 

 
4. RELATÓRIO FINAL. III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por um 

desenvolvimento sustentável com soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 
Disponível em: <http://www.fomezero.gov.br/documentos/>. Acessado em 19/04/2010. 

5. SANTOS, L. A. S.. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas 
alimentares saudáveis. Rev. Nutr., Campinas, 18(5):681-692, set./out., 2005. 

6. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. Boletim Eletrônico Epidemiológico. Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil, 1999 – 2004. Ano 5, 
nº6, dez. 2005. 

 

0469



MACEDO & GASPARETO (2011) 
 

 
AVALIAÇÃO FÍSICA E SENSORIAL DE BISCOITOS SETE CAPAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 

NOVOS/RN 

M. L. R. Macedo¹ e O. C. P. Gaspareto¹ 
¹Laboratório de Ciências–Instituto Federal do Rio Grande do Norte- Currais Novos 

maria-luisa-rocha@hotmail.com – odisseia.gaspareto@ifrn.edu.br 

 

 

 
RESUMO  
 
Os biscoitos populares são produtos amplamente 
consumidos nas cidades do interior do RN e até em sua 
capital. No município de Currais Novos, a maioria das 
padarias e mercados possui fabricação própria, o que 
diversifica a distribuição e aumenta a concorrência entre 
as marcas. Dentre os biscoitos mais conhecidos e 
apreciados estão os Sete Capas. O presente trabalho 
tem como objetivo caracterizar esse tipo de alimento 
quanto aos parâmetros físicos, envolvendo 
determinações de massa, comprimento, espessura, 
largura, volume, volume específico, densidade e 
expansão; e sensoriais, tais como cor, sabor, textura, 
aroma e aparência, assim como o teste de aceitação. 

Com os resultados obtidos, verificou-se que os 
parâmetros físicos que estão mais uniformes entre as 
marcas são densidade (0,351g/mL), expansão (3,06 
cm/mm) e volume específico (2,978mL/g), com desvios 
padrão de, respectivamente, 0,078, 0,38 e 1,60. Os que 
apresentam as maiores disparidades são volume 
(35,37mL), massa (12,348mg) e largura (45,42mm), com 
4,78, 2,982 e 2,43 de desvio padrão. Quanto às análises 
sensoriais, todas as marcas foram reprovadas no quesito 
Textura e a Marca 1 foi considerada a preferida dos 
provadores, com 78% de aceitação no Sabor.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: biscoitos populares, biscoitos sete capas, análise física, análise sensorial 

 
PHYSICAL AND SENSORY ANALYSIS OF SETE CAPAS CRACKERS IN THE TOWN OF CURRAIS 

NOVOS/RN 

ABSTRACT  
 
Popular cookies are products largely consumed in the 
countryside cities of the state and even in its capital. In 
the town of Currais Novos most bakeries and stores 
have their own production, what diversifies the 
distribution and increases the brands competition 
Among the most popular and appreciated cookies are 
the Sete Capas. This work has as its objective to 
evaluate this kind of food, its physical standards, 
involving body-mass determination, length, thickness, 
width, volume, specific volume, density and expansion; 
and sensorial like color, taste, texture, scent and 
appearance, as its acceptance test. With the obtained 
results, it was verified that the physical standards which 

are mostly uniforms between the brands are density 
(0,351g/mL), expansion (3,06 cm/mm) and specific 
volumes (2,978mL/g) with patterns detours of, 
respectively, 0,078, 0,38 e 1,60. Those who show the 
huges differences are volumes (35,37mL), dough 
(12,348mg) and mass (45,42mm), with 4,78, 2,982 e 
2,43 of pattern detour. About the sensorial analysis, 
everyone of the brands were being reproved in every 
observed factor “Texture” and the brand 1 had the 
highest rate of acceptance, with 78% of acceptance in 
the factor Taste. 
 

 KEY-WORDS: popular cookies, Sete Capas, physical analysis, sensorial analysis 
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AVALIAÇÃO FÍSICA E SENSORIAL DE BISCOITOS SETE CAPAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 

NOVOS/RN 

 
INTRODUÇÃO 

 

O mercado de biscoitos do Brasil passou por grandes transformações na década de 
1990, com a abertura das fronteiras do país para a importação da matéria-prima essencial 
para a produção desse produto, a farinha. Esse fato determinou o aumento da concorrência, 
uma vez que foi incentivada a importação de biscoito. Com essa elevação, as indústrias 
brasileiras investiram em qualidade, melhorando seus processos e produtos e diminuindo a 
venda de biscoitos importados. 

O consumo de biscoitos aumentou, mas 45% destas vendas provêm de pequenas e 
médias empresas. Segundo dados do SEBRAE, o Brasil apresentou, em 2007, 1271 pequenos e 
micro fabricantes de biscoitos, concentrados, sobretudo, Minas Gerais (21%), São Paulo 
(16,5%), Rio Grande do Sul (11%), Bahia (9%) e Santa Catarina (8%), que, juntos, totalizam 2/3 
dos fabricantes de biscoitos do Brasil. O Rio Grande do Norte detém 2,7% destas fábricas. 

Apesar do mostrado anteriormente, o Nordeste é a região que mais consome biscoitos 
(36,1%). Esse alto índice de consumo é confirmado pelos dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), realizada pelo IBGE em 2003. 

O mercado de biscoitos populares possui um grande número de concorrentes que 
fabricam produtos idênticos ou muito similares. Sendo este produto uma fonte de renda para 
pequenos produtores, pois a tradição do consumo impulsiona o mercado e faz com que a 
procura pelo produto aumente. Entre os produtos desse gênero, encontram-se os biscoitos 
sete capas. 

Costuma-se confundir os tipos de biscoitos populares e artesanais. Segundo 
SEBRAE/ESPM, “os biscoitos populares deveriam ser fabricados visando ao consumo pelas 
famílias com poder aquisitivo abaixo da média, enquanto os biscoitos artesanais seriam 
destinados à população de maior renda”. Declara ainda que “os artesanais devem ser focados 
no segmento de maior renda, enquanto os industrializados populares, na base da pirâmide”. 
Faz-se importante ressaltar que popular não significa inferior. São produtos que apresentam 
um processo de fabricação mais simples para que possam ter preço de venda inferior, 
atingindo seu público-alvo. 

SEBRAE/ESPM (2008) ainda afirma que os biscoitos populares, em geral, são 
produzidos por pequenas e médias empresas. Seus empresários devem ciente de que estará 
operando num mercado em que já existem concorrentes de todos os portes, muitos, 
altamente industrializados e que fabricam produtos idênticos ou muito similares entre si. 

O presente trabalho teve como objetivos identificar os biscoitos sete capas vendidos 
em padarias e mercados do município de Currais Novos/RN, onde é extremamente comum o 
hábito de consumir esse alimento, e caracterizá-los quanto as suas propriedades físicas e 
sensoriais, visto que não existe nenhum trabalho feito com estes biscoitos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1. História 

O biscoito é um alimento consumido há milhares de anos. Inicialmente, era produzido 
a partir do amassamento dos grãos de trigos entre pedra, misturando água à massa e 
secando-a ao fogo, transformando em uma pasta seca e dura. 

Uma das primeiras funções do biscoito foi como suprimento de batalha. No século XIX, 
na Inglaterra, o biscoito foi introduzido na fabricação industrial, perdendo seu atributo militar 
e ganhando o status de produto de luxo. Pouco tempo depois, o biscoito teve algumas de suas 
características modificadas para servir como acompanhamento para chás, sendo, portanto, 
comercializado para outros países com esse fim. 

Com o tempo, os ingleses perceberam que o negócio de biscoitos poderia ser uma 
ótima fonte de renda em taxas e impostos. Com o súbito aumento no preço do produto, os 
fabricantes começaram a buscar novos métodos e técnicas mais econômicas e de maior 
rendimento, além de uma melhor forma de conservá-lo. No início do século XX, o alemão 
Hermann Bahlsen inventou uma embalagem hermeticamente fechada para melhor conservar 
o alimento. 

Na América, o biscoito foi introduzido a partir da colônia inglesa. Nos primeiros anos 
de colônia não-industrializada, os Estados Unidos não tinham a estrutura necessária para 
fabricar os biscoitos, mas reconhecendo sua importância, importaram da Inglaterra os 
equipamentos necessários e deram início a magnífica indústria norte-americana de biscoitos, 
modificando até o nome do alimento de “biscuit” (inglês) para “cookies” (de origem 
holandesa). 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de biscoitos do mundo e está entre 
os maiores consumidores per capta. Esse consumo é ainda maior no Nordeste. 

2. Tipos de biscoito 

Segundo a Resolução CNNPA nº 12 de 1978, “biscoito ou bolacha é o produto obtido 
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, 
féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias.” (CNNPA, 1999). 

Os biscoitos são divididos em recheados, semidoces (Maria, Maizena), doces 
(moldados/estampados) crackers (cream cracker/água e sal), waffers e outros (snacks e 
extrusados). Atualmente, esta é a divisão empregada para a caracterização dos fabricantes de 
biscoitos: Rechados/Maria/Maizena, secos e doces, crackers, waffers e outros. 

O biscoito sete capas é um produto salgado (uma vez que contém cloreto de sódio em 
quantidade que acentua o sabor salgado) e muito popular no Nordeste. Segundo SILVA e 
BISPO (2009), o mesmo tem seu nome relacionado à evocação um segredo, algo que deve ser 
coberto, tendo um significado místico pelo fato de ser formado por sete finas camadas de 
massa. 

 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
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A região Nordeste é uma das maiores consumidoras de biscoitos do Brasil. Em Currais 
Novos, a grande maioria dos biscoitos encontrados à disposição do cliente é produzida em 
fábricas ou panificadoras da própria cidade, gerando renda, facilitando a comercialização e 
minimizando possíveis injúrias e perdas ocasionadas, principalmente, durante o transporte. A 
procura do curraisnovense pelo biscoito sete capas é muito grande, visto que o alimento é 
culturalmente comum ao seu paladar, sendo cotidianamente consumido pelas famílias da 
cidade. 

Desse modo, a caracterização física e sensorial de biscoitos sete capas é um meio de 
avaliar a qualidade do produto que está sendo posto à disposição dos consumidores da 
cidade, uma vez que são poucos os trabalhos desenvolvidos com este tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1. Escolha dos biscoitos 

Quando os entrevistados foram perguntados sobre a frequência de consumo dos 
biscoitos populares (Figura 1), 45,45% deles alegaram consumir os biscoitos sete capas todos 
os dias. Os consumidores também foram questionados sobre a “marca preferida” e estes 
puderam citar as marcas que mais consomem. Desta forma, observou-se (Figura 2) que a 
marca intitulada como “1” foi a que obteve a maior preferência do consumidor com 36,36% 
das respostas. Para preservar o nome das marcas, foram atribuídos pseudônimos numerais. 

 
Figura 1 – Gráfico de frequência de consumo dos Biscoitos Sete Capas 

 

45% 
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21% 
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Figura 2 – Gráfico das Marcas de Biscoitos Sete Capas preferidas pelos consumidores. 

 

2. Análises físicas 

Para as análises físicas, foram utilizadas amostras representativas de 10% do total de 
biscoitos sete capas contidos em 2 (dois) pacotes de cada marca, escolhidos aleatoriamente, e 
verificados os parâmetros físicos, conforme descritos em Metodologia. A partir dos resultados 
obtidos, foram calculadas as médias de cada marca e, posteriormente, as médias entre todas 
as marcas e seus respectivos desvios-padrão, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Médias das análises físicas dos Biscoitos Sete Capas 

Análises / Médias Marca 1 Marca 2 Marca 4 Marca 5 Médias ± Desvio Padrão 
Massa (g) 8,291 11,957 14,277 14,865 12,348 ± 2,982 

Comprimento (cm) 51,01 53,81 50,62 50,35 51,45 ± 1,60 
Espessura (mm) 15,75 17,26 15,68 20,25 17,24 ± 2,14 

Largura (mm) 41,98 47,64 46,39 45,68 45,42 ± 2,43 
Volume (mL) 29,86 41,5 35,45 34,67 35,37 ± 4,78 

Volume específico 
(mL/g) 

3,619 3,48 2,48 2,332 2,978 ± 1,220 

Densidade (g/mL) 0,279 0,289 0,405 0,43 0,351 ± 0,078 
Expansão (cm/mm) 3,29 3,16 3,28 2,5 3,06 ± 0,38 

 

Com os resultados obtidos, tem-se que as maiores diferenças físicas entre as bolachas 
analisadas são encontradas no volume, espessura e massa, fato claramente evidenciado nos 
desvios-padrão da média geral das amostras e que também pode ser percebido calculando-se 
a amplitude das médias das marcas. Obteve-se ainda que a Marca 2 foi a que apresentou a 
menor quantidade de extremos (menor em comprimento e maior em volume específico) 
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 Quanto às relações entre os parâmetros analisados, percebe-se que a variação de 
volume influencia diretamente na massa e no volume específico, assim como a variação de 
densidade influencia na massa. Já a relação inversa está presente entre volume específico e 
massa, bem como densidade e volume. 

3. Análises sensoriais 

Após as análises sensoriais, foi utilizado o Teste de Tukey para o tratamento dos dados 
obtidos. Observa-se na Figura 3 que, no quesito aparência, a Marca 2 difere significativamente 
de todas as outras marcas, exceto da marca 5. Nos quesitos Cor e Aroma, não houve diferença 
significativa entre as amostras, tendo o F calculado menor que o F tabelado. No quesito 
Textura, as Marcas 2 e 5 diferem entre si, já no Sabor, a Marca 5 difere das Marcas 1 e 4. 

 

 

Figura 3 – Gráfico de análise sensorial de Biscoitos Sete Capas 

 

Quanto ao teste de aceitabilidade, que considera aceitas as amostras que obtiverem 
resultados superiores a 70%, nenhuma marca foi reprovada em todos os quesitos, contudo, 
nenhuma foi aceita em totalidade, uma vez que o item Textura reprovou todas. A marca que 
obteve os melhores índices de aceitabilidade foi a 1, inclusive sendo considerada a preferida 
dos consumidores de acordo com o item Sabor, no qual obteve 78,2% de aceitação. Os 
resultados menos satisfatórios foram da Marca 5, sendo reprovada além da Textura, o Aroma. 
Não foram encontrados artigos ou legislações para fazer as devidas comparações e análises 
dos dados encontrados. 
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Figura 4 – Índice de aceitabilidade dos Biscoitos Sete Capas 

 

METODOLOGIA 
Para a escolha da matéria-prima foi utilizado um questionário com 7 (sete) perguntas 

que tinham como objetivo avaliar a preferência dos consumidores em relação aos biscoitos 
populares. Foram entrevistadas 110 pessoas em 6 pontos comerciais na cidade de Currais 
Novos, distribuídos em 3 bairros.  

As cinco (5) marcas de biscoitos sete capas preferidas pelos entrevistados foram 
escolhidas para a realização das análises físicas e sensorial, entretanto, a Marca 3 foi retirada 
das pesquisas, uma vez que sua fábrica parou de produzi-la. As amostras foram adquiridas no 
comércio local e tiveram os seguintes parâmetros analisados: massa (pesada diretamente em 
balança eletrônica digital semi-analítica – 200g); comprimento, espessura e largura (medidos 
com paquímetro); volume (segundo técnica de SILVA; SILVA; CHANG (1998) e FERREIRA (2002) 
apud FERREIRA E AMICI (2009)); volume específico (mL/g); densidade (g/mL); e expansão 
(cm/mm). 

Para as análises sensoriais utilizou-se teste de aceitação realizado com 40 provadores, 
de ambos os sexos, selecionados de forma aleatória. Os provadores utilizaram para a 
avaliação a escala hedônica estruturada com valores de 1 (desgostei muitíssimo) a 9 (gostei 
muitíssimo) onde foram avaliados os seguintes quesitos: cor, sabor, textura, aroma e 
aparência, assim como o teste de aceitação. O teste de Tukey foi utilizado para se determinar 
a diferença significativa entre as amostras em nível de significância de 5%. 

 

CONCLUSÕES 
O principal fator de escolha dos biscoitos foi a qualidade e a marca mais comprada foi 

a “1”. Dos parâmetros medidos nas análises físicas, Volume (mL) é o que apresenta maior 
variação entre as marcas e Comprimento (cm) é o que apresenta maior uniformidade.. Já na 
análise sensorial, a marca com maior aceitação foi a Marca 1, com 78,2% de aceitabilidade 
(sabor). A Marca 5 foi a que obteve os resultados menos satisfatórios nas análises sensoriais. 
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Como os biscoitos estudados não possuem legislação ou padrão de qualidade definidos, não é 
possível comparar os valores obtidos com os mesmos. 
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RESUMO  
 

A Segurança Alimentar consiste na garantia de 
que os alimentos produzidos sejam adequados ao 
consumo. Para a obtenção da mesma, faz-se necessária 
a adequação das cadeias produtivas a normas pré-
estabelecidas de Boas Práticas de Fabricação. Este 
trabalho avaliou os costumes e perfil dos consumidores de 

embutidos das cidades de Acari e Parelhas/RN a partir de 
aplicações de questionários com os mesmos nas referidas 
cidades. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: consumo, costumes, perfil, embutidos, questionários. 

 

DIAGNOSTIC OF CUSTOMS AND CONSUMER PROFILES OF EMBEDDED OF THE CITIES OF ACARI 
AND PARELHAS/RN 

ABSTRACT 
 

Food safety is the guarantee that 
food produced is suitable for consumption. To obtain 
the same, it is necessary the adequacy of supply 
chains pre-established standards of Good 

Manufacturing Practices. This study evaluated the 
habits and profile of consumers embedded the cities 
of Acari and Parelhas / RN from applications with the 
same questionnaires in these cities. 

 

 KEY-WORDS: consumption, habits, profile, embedded, questionnaires. 
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INTRODUÇÃO 

A Segurança Alimentar apresenta-se como um fator de extrema importância para toda 
sociedade. Por esse motivo, os estabelecimentos comerciais responsáveis pela 
comercialização de alimentos devem obedecer a todas as normas exigidas pelas legislações 
dos órgãos regulamentadores. Entretanto, nos municípios pequenos, principalmente, isso 
nem sempre ocorre, uma vez que a fiscalização desses estabelecimentos é inexistente ou 
precária, se comparada àquela existente nas grandes capitais. 

A comercialização de carne, produtos cárneos e embutidos é um setor importante dos 
mercados, sendo bem preocupante do ponto de vista da Segurança Alimentar. Nesse 
comércio, uma grande preocupação diz respeito à adequação dos estabelecimentos às 
normas regulamentadoras. Geralmente os utensílios usados na manipulação dos alimentos 
não obedecem às normas; a manutenção de equipamentos (como fatiadores de frios e 
embutidos) é precária, feita por profissionais não capacitados e sem nenhum registro; além 
dos clientes terem a autonomia de manipular, sem nenhuma proteção, muitos produtos, 
como carnes e frangos, que ficam expostos sobre mesas de mármore. 

De acordo com ARAÚJO et al.(2010), carne é um alimento que oferece boas condições 
ao crescimento bacteriano devido à grande quantidade de proteínas e alta atividade de água. 
Por isso, é importantíssimo que ela e seus subprodutos sejam armazenados e manipulados de 
maneira adequada, pois em condições adversas esses produtos podem causar inúmeras 
Doenças Transmitidas pelos Alimentos (DTA’s). 

Existem relatos de que utensílios e equipamentos contaminados participam de 
aproximadamente 16% dos surtos de DTA’s, sendo que um estudo realizado nos Estados 
Unidos mostra que, de cada duas mil doenças alimentares ocorridas entre os anos de 1961 e 
1982, 5% dos surtos ocorridos foram provocados exclusivamente pela higienização 
inadequada de equipamentos e utensílios (SIQUEIRA JUNIOR, 2004; e JAY, 2005). Por esse 
motivo, é de extrema importância que a manutenção dos equipamentos em estabelecimentos 
que comercializam alimentos exista e seja fiscalizada. 

A maioria dos embutidos é vendida de forma fatiada, o que dificulta a verificação da 
validade do produto. O simples fato de olhar a as informações do rótulo de qualquer 
alimento, em especial um derivado cárneo, antes de levá-lo para casa, pode prevenir diversos 
malefícios. Segundo FARIA (2010), ao retirar um embutido da embalagem original para uma 
embalagem posterior, o risco de contaminação é maior, principalmente quando o manuseio é 
feito de forma inadequada. 

Práticas como as corretas utilizações de vestimentas adequadas, manipulação e 
higienização dos equipamentos, o armazenamento adequado dos alimentos, às temperaturas 
recomendadas, e uma fiscalização mais eficaz podem fazer uma enorme diferença tanto para 
o consumidor quanto para os cofres públicos. Dados mostram que gastos com internamentos 
por DTA’s são em média de R$46mi por ano (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2005)), 
um altíssimo valor que poderia ser empregado em outras necessidades da população.  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os costumes e perfis dos consumidores 
de embutidos das cidades de Acari e Parelhas/RN. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
1. Embutidos 

Entende-se por embutidos os produtos constituídos a base de carne picada e 
condimentada com forma geralmente simétrica. São embutidos sob pressão em um recipiente 
ou envoltório de origem orgânica ou inorgânica, aprovado para este fim. (ROÇA, 1994)  

Os embutidos são subdivididos em frescos, secos e cozidos. Os frescos são aqueles 
com uma curta vida de prateleira (shelflife), devendo ser consumidos em até6 dias. Os secos 
correspondem aqueles que são embutidos sem cozimento, porém passam por um processo 
de desidratação parcial para favorecer a conservação. Já os cozidos são os que passam por 
cozimento, tendo um elevado período útil. Este tipo de alimento pode ser ainda separado de 
acordo com a presença ou não de envoltório no produto final. 

Segundo ROÇA (1994), os embutidos, em geral, são produzidos a partir das seguintes 
etapas:  

• Trituração: corresponde à moagem da matéria-prima (pré-selecionada de acordo com 
o tipo de produto desejado e com o padrão de qualidade necessário). A granulometria, 
frequentemente, constitui uma característica própria de cada produto.  

• Mistura: adição e mistura da carne com especiarias, sais de cura e outros 
condimentos, de forma a deixá-los o mais uniforme possível.  

• Emulsão: adição de emulsionantes que atuam reduzindo a tensão interfacial entre a 
gordura e a água, permitindo a formação de uma emulsão com menor energia interna, 
o que aumenta a estabilidade da mistura. A estabilidade da emulsão depende de 
diversos fatores como temperatura, tamanho das partículas de gordura, pH, 
quantidade e tipo de proteína e viscosidade da emulsão.  

• Embutimento: consiste na introdução da massa preparada em envoltórios, os quais 
podem ser naturais (tripas), artificiais (celulose, hidrato) ou sintéticas (polietileno ou 
copolímero de polivinilideno e P.V.C.). 

• Acabamento: caso necessário, retirada do envoltório, separação das unidades, 
defumação, maturação, etc. 
 

2. Segurança Alimentar e Embutidos  
Grande parte dos alimentos embutidos é vendida de forma fatiada, fato que dificulta a 

verificação da validade, o que poderia evitar diversas doenças veiculadas por alimentos. Outro 
grande perigo desta forma de comercialização consiste no fato de que a retirada do produto 
de sua embalagem original apresenta-se como um grande risco de contaminação cruzada, 
pondo em risco a inocuidade do produto. 

 

METODOLOGIA  
Foram aplicados questionários nas duas cidades com as seguintes perguntas: 

• Gosta de embutidos (presunto, salsicha, mortadela, salame...)? 
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• Costuma olhar as condições dos supermercados onde compram seus produtos de 

consumo diário? 
• Costuma olhar as condições do açougue onde compram os embutidos? 
• Olha se a máquina que fraciona seu produto está aparentemente limpa? 
• Verifica se os produtos estão armazenados de forma adequada (refrigerado, bem 

embalado, etc.)? 
• Costuma olhar as condições higiênicas do manipulador? 
• Costuma cobrar a validade de produtos fatiados que não vêem com a embalagem? 

 

RESULTADS E DISCUSSÕES 
Com base nos questionamentos feito foram alcançados os resultados mostrados na 

figura 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

 
 

Figura 1 - Costumes dos consumidores de embutidos 
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Figura 2 - Costumes dos consumidores de embutidos 

 

 
Figura 3 - Costumes dos consumidores de embutidos 
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Figura 4 - Costumes dos consumidores de embutidos 

 

 

Figura 5 - Costumes dos consumidores de embutidos 
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Figura 6 - Costumes dos consumidores de embutidos 

 

 

Figura 7 - Costumes dos consumidores de embutidos 

 

O mais preocupante dos dados coletados é que cerca de 60% das pessoas não 
verificam se seus produtos de consumo estão armazenados de forma adequada e 70% não 
cobra a indicação da validade de fatiados, o que pode trazer consequências preocupantes, 
pois pode favorecer a deterioração do produto ou até mesmo sua contaminação, dependendo 
da temperatura de armazenamento, o que traz sérios riscos a saúde do consumidor. 

O perfil do consumidor de embutidos das duas cidades, também foi verificado, e os 
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resultados podem ser visto através dos gráficos (Figuras de 8 a 12) 

 

 

Figura 8 - Sexo dos consumidores 

 

 

Figura 9 - Perfil dos consumidores 
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Figura 10 - Perfil dos consumidores 

 

 

Figura 11 - Perfil dos consumidores 
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Figura 12 – Renda familiar dos consumidores 

Entre os entrevistados 60% eram do sexo feminino, fato esse facilmente comprovado, 
pois a dona de casa é a responsável pelas compras, na maioria das vezes. A idade também 
reflete este conceito, pois concentra-se entre 40 e 49 anos (32%). A maioria dos entrevistados 
eram solteiros, mas 34% eram de casados. O grau de instrução foi bastante equilibrado, tendo 
um público em todos os graus, sendo o maior o ensino médio incompleto (24%). A renda 
média dos entrevistados foi de 1 a 3 salários mínimos. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto que cuidados básicos na hora das compras de embutidos podem 
evitar inúmeros danos a saúde do consumidor, que é o principal prejudicado, por isso deve 
tomar uma série de cuidados ao adquirir seus produtos de consumo diário. E pelo perfil sócio-
econômico, pode-se concluir que este fator está ligado a baixa renda e a baixa escolaridade.  
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RESUMO  
 

A comercialização e o consumo da carne 
caprina ainda ocorrem em pequena escala, isto devido 
ao seu forte sabor e odor característico. Observando-se 
a escassez de oferta de produtos desta espécie e visando 
o aumento do seu consumo, notou-se a necessidade do 
desenvolvimento de um novo produto, a linguiça 
caprina. Tendo em vista que o estado fica localizado na 
região nordeste, onde se concentra 93% do rebanho 
caprino do Brasil, a linguiça tem como objetivo 
desmistificar a sua baixa ingestão além de ser uma 
estratégia para atrair novos consumidores não somente 
na cidade de Pau dos Ferros, mas em toda região oeste 
do Rio Grande do Norte. Para a elaboração deste 

produto foram desenvolvidas duas formulações, (A) e 
(B), onde a formulação (B) constituía de mais 5 
ingredientes objetivando mascarar as características 
sensoriais da carne em estudo. Contudo, o método 
aplicado para determinar qual formulação seria mais 
aceita pelos consumidores revelou que não havia 
diferença significativa para as duas amostras analisadas, 
sendo as duas aprovadas. Assim, a linguiça de bode pode 
ser considerada um produto com tendência a entrar no 
mercado consumidor. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: linguiça, carne caprina, análise sensorial. 

 

PREPARATION AND ANALYSIS OF SENSORY SAUSAGE MEAT GOATS  

ABSTRACT  
 

The sale and consumption of goat meat still 
occur on a small scale, that due to its strong flavor and 
odor. Observing the shortage of supply of products of 
this kind and in order to increase their consumption, it 
was noted the need to develop a new product, goat 
sausage. Since the state is located in the northeast, 
where it concentrates 93% of the goat herd in Brazil, the 
sausage aims to demystify its low intake and is a 
strategy to attract new customers not only in Pau the 
Irons but throughout the western region of Rio Grande 
do Norte. To prepare this product were developed two 

formulations, (A) and (B), where (B) was the formulation 
of more than 5 ingredients aimed at masking the 
sensory characteristics of meat in the study. However, 
the method used to determine which formulation 
would be more accepted by consumers revealed no 
significant difference for the two samples, both being 
approved. Therefore, the goat sausage can be 
considered a product with a tendency to enter the 
consumer market.  

 

 

 KEY-WORDS: sausage, goat meat, sensory evaluation. 
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE LINGUIÇA A BASE DE CARNE CAPRINO 

1. INTRODUÇÃO 
 

A criação de caprinos no nordeste brasileiro é praticada desde a colonização, 
principalmente pelo fato desta espécie adaptar-se melhor às condições ambientais e 
climáticas desfavoráveis da região do que a maioria das outras espécies. A carne de 
caprino é uma carne magra, com poucas gorduras subcutâneas, intermuscular, 
intramuscular, com boa textura, alto teor nutricional principalmente de proteínas, 
minerais, vitaminas e boa digestibilidade de seus constituintes (Haemlein, 1992 apud 
Sobrinho e Moreno, 2011).  

Apesar do seu alto valor nutritivo e suas propriedades dietéticas, além de apresentar 
baixos teores de colesterol, gordura saturada e calorias quando comparada com as 
demais carnes vermelhas, o consumo da carne caprina e sua eventual incorporação ao 
cardápio do brasileiro ainda é baixo. No Brasil, o consumo direto e a preferência são 
por carne de animais jovens, denominados de “cabrito” e “cordeiro”, caracterizada por 
ser mais  macia, mais suculenta e possuir sabor e  odor característicos menos intensos 
(Madruga et al., 2007). A carne proveniente de animais adultos apresenta odor e sabor 
fortes, o que torna difícil sua comercialização e consumo (NASSU, 1999).  

Uma carne bem apresentada, comercializada em cortes adequados, com certificação 
da procedência e da forma de obtenção, embalados corretamente, seguidos de 
sugestões de receitas, favorece positivamente o consumo, mudando a concepção dos 
consumidores sobre tão nobre produto (Sobrinho e Gonzaga Neto, 2011). O presente 
estudo tem por objetivo valorar, desmistificar e intensificar o consumo de caprinos na 
cidade de Pau dos Ferros/RN através da elaboração de um subproduto, a linguiça de 
carne de caprino, para posterior produção em escala industrial.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
• INGREDIENTES. 

Para este estudo foram elaboradas duas formulações, (A) e (B), de linguiça à base da 
carne caprina (bode). Para cada formulação foram utilizadas 2000g de carne de bode 
moída. As formulações foram preparadas no laboratório de processamento de carnes 
do IFRN- campus Pau dos Ferros. 

Para as duas formulações, os ingredientes utilizados foram: sal, alho em pó, pimenta 
do reino moída, pimenta calabresa, louro em pó, colorau, açafrão, noz moscada, 
fixador de sabor, fécula de mandioca (para dar liga), água gelada e vinho tinto seco. À 
formulação (B) foram acrescidos os seguintes ingredientes: pimenta dedo de moça, 
pimenta de cheiro, coentro em pó, curry e ervas finas. As Tabelas 1 e 2 apresentam os 
ingredientes utilizados para as formulações (A) e (B) respectivamente. 
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Tabela 1: ingredientes em porcentagem 
para formulação da amostra A 

Ingredientes % 
Carne de bode 84,4% 
Sal 2,20% 
Pimenta do Reino 0,10% 
Pimenta calabresa 0,10% 
Louro em pó 0,10% 
Colorau 0,10% 
Alho em pó 0,15% 
Noz moscada 0,50% 
Fixador de Sabor 0,30% 
Fécula de mandioca 0,50% 
Água gelada 7,50% 
Vinho tinto seco gelado 1,00% 
Açafrão 0,20% 

Total 100% 
 

 

 

Tabela 2: ingredientes em porcentagem 
para formulação da amostra B 

Ingredientes % 
Carne de bode 86,0% 
Sal 2,20% 
Pimenta do Reino 0,10% 
Pimenta calabresa 0,10% 
Louro em pó 0,10% 
Colorau 0,10% 
Alho em pó 0,15% 
Noz moscada 0,50% 
Fixador de Sabor 0,30% 
Fécula de mandioca 0,50% 
Água gelada 7,50% 
Vinho tinto seco gelado 1,00% 
Açafrão 0,20% 
Pimenta de cheiro 0,10% 
Pimenta dedo de moça 0,05% 
Coentro em pó 0,05% 
Ervas fina 0,10% 
Curry 0,10% 

Total 100% 
 

Os ingredientes foram adicionados à carne moída e misturados, sendo pressionados 
firmemente com as mãos no recipiente a ser acondicionada e coberta com filme PVC para que 
não ocorressem alterações indesejáveis (Figura 1). As formulações ficaram em repouso em 
refrigerador a 5°C por 24 horas, em seguida embutidas em tripas naturais de bovino (Figura 
2). 

 
Figura 1: Carne moída acondicionada e 

envolta por papel filme 

 
Figura 2: carne caprina embutida em tripas 

bovinas 
 

• MODO DE PREPARO DA CARNE CAPRINA. 

As linguiças foram assadas por 20 minutos em grill preaquecido em sua temperatura máxima. 
Decorrido o tempo, as linguiças foram fatiadas com espessuras aproximadas de 1cm e 
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novamente assadas por mais 5 minutos. 

• ANÁLISE SENSORIAL 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define a análise sensorial como a disciplina 
científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos 
alimentos e dos materiais da forma que são percebidas pelos sentidos da visão, do olfato, do 
gosto, do tato e da audição (ABNT, 1993). 

Para avaliação das amostras aplicou-se um teste que indica a aceitabilidade por parte do 
provador. Esse foi realizado com 100 provadores de modo aleatório (60% do sexo masculino e 
40% feminino) entre alunos e servidores do IFRN - campus Pau dos Ferros, com faixa etária 
que variou de 13 a 54 anos. Cada provador recebeu duas amostras codificadas e uma ficha do 
teste de aceitação, como pode ser visto através da Figura 3. A ficha tem como objetivo avaliar 
os seguintes atributos: cor, sabor, aroma e aparência, as notas variaram de 1 (desgostei 
muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo). 

TESTE DE ACEITAÇÃO 
Nome:___________________________Data:__/__/__ Idade:___Sexo:_____ 
Você está recebendo duas amostras de linguiça. Por favor, avalie as duas amostras da esquerda para a 
direita atribuindo uma nota de acordo com a escala abaixo para cada atributo apresentado. Qualquer 
outra observação poderá ser descrito no item comentários. 
9 - Gostei muitíssimo  
8 - Gostei muito  
7 - Gostei regularmente  
6 - Gostei ligeiramente  
5 - Não gostei nem desgostei  
4 - Desgostei ligeiramente 
3 - Desgostei regularmente 
2 - Desgostei muito 
1 - Desgostei muitíssimo 

Atributos Amostra 
____ 

Amostra 
____ 

Cor   

Sabor   

Aroma   

Aparência   

Comentários:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Figura 3: Ficha de teste de aceitação para a análise sensorial 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  Os dados obtidos por meio da ficha de aceitação foram analisados através do 
programa STATISCA 7.0 e Microsoft Excel 2010.  

 Os resultados do teste de aceitação aplicados mostraram que as formulações de 
linguiça elaboradas com carne de caprino tiveram boa aceitabilidade pelos provadores, não 
havendo diferença significativa para as duas formulações em estudo. Esses resultados podem 
ser observados através dos Gráficos 1 e 2 para as formulações (A) e (B) respectivamente.  
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Gráfico 1: Resultados da formulação (A) 

 

 
Gráfico 2: Resultados da formulação (B) 

 
Através dos Gráficos acima se percebe uma rápida preferência pela Formulação (B) em três 
dos quatro pontos sensoriais analisados: cor, aroma e aparência. A formulação (A) obteve 
uma vantagem não significativa estatisticamente para o quesito sabor.  

Analisado os parâmetros e de acordo com o teste de aceitação, as formulações foram 
aprovadas pelo consumidor, principalmente nos pontos sabor e aroma, variando entre gostei 
regularmente e gostei muito. A cor e a aparência variaram entre gostei ligeiramente e gostei 
regularmente. 

Entre os comentários atribuídos espontaneamente pelos provadores, a característica picante 
da amostra (B) leva uma ligeira desvantagem para alguns consumidores que não estão 
acostumados com o uso deste condimento. Ainda, constatou-se que é necessário melhorar a 
cor do produto das duas formulações em estudo, o que poderá ser feito através da adição de 
corante, não interferindo no sabor da linguiça. Pretende-se com esta alteração influenciar 
positivamente na aparência do produto final. 
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4. CONCLUSÃO 

De forma geral quando avaliadas, as duas formulações a base de carne de caprino (bode), 
tiveram boa aceitação, não havendo diferença significativa entre as duas amostras. Faz-se 
necessário apenas uma alteração para correção da cor, o que irá melhorar a aparência do 
produto, mas sem modificar o sabor. Assim, a linguiça de bode, um derivado da carne de 
caprino, pode ser considerada um produto inovador com forte tendência a entrar no mercado 
consumidor. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho objetivou a elaboração de bebida 
destilada de melão Cantaloupe e a caracterização físico-
químicas do produto final. A fermentação foi feita 
utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae e durou 
cerca de vinte e duas horas. Encerrou-se o processo 
fermentativo quando o teor de sólidos solúveis 
estabilizou em torno de 5ºBrix e a superfície do mosto se 
apresentou limpa, tranqüila e sem espumas. O 
fermentado foi refrigerado até a decantação do mosto e 
o sobrenadante foi filtrado. Destilou-se o fermentado 
filtrado em aparelho de destilação, utilizando um 
volume de 400 mL de mosto fermentado e recolhendo a 

fração intermediária (coração). Foram realizadas análises 
de Graduação alcoólica, Aldeídos, Ésteres e Acidez total 
com posterior comparação com o que estabelece a 
Portaria nº 65, de 23 de abril de 2008. Os resultados 
obtidos mostraram que nenhuma das análises 
apresentou quantidades maiores que os padrões 
estabelecidos pela legislação. Dessa forma, a bebida 
destilada de melão Cantaloupe pode ser uma boa 
alternativa para o aproveitamento do fruto, ajudando a 
diminuir as perdas e agregando valor através da 
introdução de um novo e competitivo produto no 
mercado.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: destilados de frutas, análises físico-químicas, melão Cantaloupe. 

 

PREPARATION AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF DISTILLED SPIRITIS FROM 
CANTALOUPE MELON 

ABSTRACT  
 
This paper aimed to the preparation of distilled spirits 
from cantaloupe melon and physicochemical 
characterization of the final product. The fermentation 
was carried out using the yeast Saccharomyces 
cerevisiae and lasted about twenty-four hours. Ended 
the fermentation process when the soluble solids 
content stabilized at around 5 ° Brix and the surface of 
the wine was clean, smooth and foams. The fermented 
was cooled until the decanting of the must and the 
supernatant was filtered. Distil the filtered fermented in 
the distillation apparatus, using a volume of 400 mL of 

fermented and collecting the intermediate fraction 
(heart). Analysis from Alcohol, aldehydes, esters and 
total acidity were performed with subsequent 
comparison to the terms of Ordinance No. 65, April 23, 
2008. The results showed that none of the analysis 
showed greater amounts than the standards set by 
legislation. Thus, the distilled spiritis from Cantaloupe 
melon can be a good alternative to the use of fruit, 
helping to reduce losses and adding value by 
introducing a new and competitive product on the 
market. 

 

 KEY-WORDS: distilled spirits, physicochemical analysis, Cantaloupe melon. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE BEBIDA DESTILADA DE MELÃO 
CANTALOUPE 

 
INTRODUÇÃO 
 

O avanço das tecnologias direcionadas às indústrias de Alimentos propicia, cada vez mais, 
a elaboração de novos produtos que satisfaçam as vontades e necessidades dos 
consumidores. Nas indústrias de bebidas alcoólicas merece destaque a produção de bebidas 
destiladas, principalmente as do tipo aguardente, que é a segunda bebida mais consumida no 
Brasil. A produção nacional de aguardente é, em quase sua totalidade, direcionada ao 
consumo interno.  

As aguardentes são bebidas fortes, de fácil conservação, de época e origem duvidosa, mas 
de uso geral e universal (AQUARONE et al., 2001), que possuem aromas, sabores e matérias 
primas de fabricação diversificadas, como vinhos, fermentados de grãos, tubérculos, seiva de 
agave, mel, entre outras substâncias açucaradas. Dentro desse contexto, é interessante 
pensar na utilização de frutos para a elaboração de bebidas desse tipo, propiciando o 
aproveitamento de frutos abundantes no Brasil e principalmente na região Nordeste, 
diminuindo as perdas e agregando valor aos mesmos. 

A partir dos fermentados de frutas, por meio da destilação se obtêm as aguardentes de 
frutas, sendo necessária a adaptação do processo de produção de acordo com a matéria-
prima (ASQUIERI; SILVA; CÂNDIDO, 2009). Já foram realizadas experiências desse tipo com 
frutos como manga, jabuticaba, laranja, banana, entre outros. Ainda segundo Asquieri; Silva e 
Cândido (2009), a legislação diz que as aguardentes de frutas podem ser denominadas 
também como brandy, como é o caso da aguardente de cereja (cherry brandy), de pêssego 
(peach brandy), entre outras. 

Segundo a legislação brasileira para bebidas, as aguardentes de frutas devem apresentar 
graduação alcoólica variando entre 36 e 54º GL, a vinte graus Celsius, obtida de destilado 
alcoólico simples de fruta ou pela destilação de mosto fermentado de fruta (BRASIL, 2008). 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de bebida destilada de melão da 
variedade Cantaloupe com posterior realização de análises físico-químicas e comparação dos 
resultados dessas análises com os valores padrões estabelecidos pela legislação brasileira para 
bebidas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
O MELÃO 
 

O melão é um fruto originário da África, pertencente à família Curcubitaceae, muito 
apreciado e cultivado, podendo ser encontrado em diversas regiões do mundo. É fruto do 
meloeiro (Cucumis melo L.), planta rasteira que se adaptou a diversas regiões e climas, 
principalmente nas regiões que são comuns as altas temperaturas, baixa umidade e alta 
luminosidade. Por essas características se tornou uma boa opção de plantio para a região 
Nordeste, que apresenta a maior produção do fruto no Brasil – cerca de 90% da produção 
nacional. Da região Nordeste, o estado que mais se destaca na produção do melão é o Rio 
Grande do Norte, produzindo cerca de mais de 50% de toda a produção nacional. Produção 
nacional esta que ultrapassa trezentos milhões de toneladas anuais (IBGE, 2007).  

O melão da variedade Cantaloupe possui casca rendilhada, com polpa que varia entre o 
verde e o salmão. Seu nome deriva da vila papal de Cantalupo, na Itália, onde foi cultivado 
pela primeira vez. Por ser um fruto rico em atividade de água, se apresenta como uma boa 
opção para os dias quentes do ano, podendo originar sucos, doces, compotas, entre outros 
produtos.  

 
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA 
 

O homem utiliza o processo de fermentação alcoólica desde épocas remotas para a 
produção de diversos produtos, como pães, bebidas alcoólicas, entre outros (LIMA et al. 
2001). A fermentação alcoólica consiste num conjunto de reações enzimaticamente 
controladas, podendo ocorrer em condições de aerobiose (formando como produtos CO2 e 
H2O) e anaerobiose (formando como produtos CO2 e etanol). Resumidamente é a 
transformação de certos açúcares, como glicose, sacarose e frutose em etanol através da ação 
de leveduras. O processo pode ser expresso pela equação (1): 

                       C6H12O6          2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 33 calorias                                   equação 
(1) 

A levedura - também chamada de fermento - comumente usada no processo de 
fermentação alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae, uma levedura aeróbia facultativa. O 
processo tem início com a adição do fermento no mosto. Cabe ressaltar que a temperatura é 
de extrema importância para que ocorra a fermentação alcoólica, pois ela afeta a sua 
velocidade e a natureza e quantidade de compostos secundários formados (AQUARONE, et 
al., 2001). A temperatura ótima para que ocorra tal processo, na maioria das leveduras, está 
compreendida entre 25 e 30ºC.  
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A fermentação alcoólica apresenta três etapas importantes: a fermentação preliminar, na 

qual não se observa produção de etanol nem de CO2, mas com consumo de açúcares para a 
multiplicação das leveduras presentes; fermentação principal, na qual se observa uma maior 
produção de etanol e de CO2, com formação de espumas e densidade reduzida; e 
fermentação complementar, na qual as leveduras consomem o açúcar ainda presente no 
mosto, com aumento da acidez. O processo de fermentação alcoólica é completado quando a 
superfície do mosto se apresenta tranqüila, limpa e sem espumas (VENTURINI FILHO et al., 
2005). 

DESTILADOS 
 

O processo e uso da destilação são usados há muito tempo. A destilação é um processo 
físico de separação de misturas que consiste na diferença dos pontos de ebulição das 
substâncias através do uso do calor e posteriormente da condensação do vapor por 
resfriamento.  

A bebida destilada, como o próprio nome sugere, resulta do processo de destilação, que 
pode ser feito a partir de vinhos de frutas e de diversas outras substâncias açucaradas. Em 
geral, o processo de destilação é feito em alambiques e em torres de destilação. O processo 
de obtenção do destilado de vinho de frutas realizado em laboratório consiste em introduzir o 
mosto fermentado no balão de fundo redondo. Este balão é aquecido pela manta 
aquecedora, ocasionando a ebulição do mesmo. O vapor originado pela ebulição passa pelo 
condensador e vira líquido novamente. Devido à proximidade do ponto de ebulição da água e 
do álcool o resultado do processo de destilação do vinho de frutas não é apenas o álcool puro, 
mas sim uma mistura de água, álcool e outros componentes, a chamada aguardente. O 
resultado do processo de destilação pode ser dividido em três partes: cabeça, coração e 
cauda, separadas enquanto o processo está em andamento. É recomendável que apenas a 
parte referente ao coração, que é a parte intermediária, seja utilizada, pois a cabeça e a cauda 
podem comprometer a qualidade da bebida.  

O processo de destilação não é uma operação simples, ao contrário, é bastante complexa, 
uma vez que muitos fatores interferem em sua eficiência (MUTTON, 1992, apud CARDOSO, 
M.G., 2006). 

 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
 

As análises físico-químicas (graduação alcoólica, acidez total, aldeídos, ésteres) são 
importantes métodos de avaliação da qualidade das bebidas destiladas, pois permitem saber 
se as mesmas estão de acordo com os padrões que a legislação brasileira para bebidas 
estabelece.  
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A graduação alcoólica corresponde ao teor de álcool da bebida destilada. A graduação 

característica desse tipo de bebida é em torno de 40º GL (MARTÍNEZ et al., 1997, apud 
ASQUIERI; SILVA; CÂNDIDO, 2009). A legislação brasileira para bebidas estabelece os valores 
padrões entre 36 e 54º GL para a graduação alcoólica de bebidas destiladas do tipo 
aguardente.  

A acidez total é proveniente da soma da acidez volátil e da acidez fixa. Ela determina a 
quantidade das funções ácidas livres presentes nas bebidas destiladas. 

O aldeído, cujo principal representante nas bebidas destiladas é o acetaldeído, é um 
composto que diminui a qualidade desse tipo de bebida. È importante que sua quantidade 
seja a menor possível, pois ele interfere no sistema nervoso central (VILELA et al., 2007, apud 
ASQUIERI; SILVA; CÂNDIDO, 2009 ). Segundo a legislação brasileira o valor máximo de aldeídos 
deve ser de 30 mg.100 mL-1 (BRASIL, 2008).  

 

METODOLOGIA 
 
OBTENÇÃO DO SUCO 

 
Foram obtidos melões da variedade Cantaloupe no mercado da cidade de Currais Novos – 

RN. Os melões foram levados para o laboratório de Alimentos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, onde foram 
sanitizados em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm de cloro ativo durante trinta 
minutos. Após a sanitização, os frutos foram descascados e deles foi extraído o suco, também 
chamado de mosto, em centrífuga. 

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA  
 
Antes de a levedura ser inoculada no mosto foi necessário fazer a correção do pH do 

mesmo para 4,5 - pH favorável ao desenvolvimento da levedura Saccharomyces cerevisiae – 
utilizando ácido cítrico, e do teor de sólidos solúveis para 16ºBrix utilizando sacarose. Para 
obter melhor rendimento, o mosto foi acrescido dos nutrientes fosfato de sódio dibásico e 
sulfato de amônio, na proporção de 0,1 g.L1. A levedura Saccharomyces cerevisiae foi 
inoculada, na proporção de 20 g.L-1, dando início ao processo de fermentação alcoólica. O 
processo durou cerca de vinte e quatro horas e foi encerrado quando o mosto apresentou Brix 
em torno de 5º e sua superfície ficou tranqüila, limpa e sem espumas. 

DESTILAÇÃO 
 

Após a fermentação alcoólica o mosto foi levado à geladeira para decantar e em seguida 
foi filtrado, com objetivo de separar as leveduras. O destilador foi devidamente montado e o 
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volume correspondente a 400 mL do mosto fermentado foi introduzido no balão destilatório. 
Este entrou em contato com o calor fornecido pela manta aquecedora, provocando o 
aquecimento e posterior vaporização do mosto. O vapor, após passar pelo condensador – 
cujas paredes estavam frias devido à circulação de água – se transformou novamente em 
líquido. Devido à proximidade do ponto de ebulição da água e do álcool o resultado obtido foi 
a aguardente, que é a mistura da água, do álcool e de outras substâncias originadas na 
fermentação e no próprio processo de destilação. Durante o processo foi feita a separação 
das frações, com o recolhimento apenas da fração intermediária correspondente ao 
“coração”. 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA BEBIDA DESTILADA 
 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 

 
Determinou-se com uso do alcoômetro de Gay Lussac colocado diretamente sobre 

volume de 500 ml de solução de água destilada e bebida destilada de melão Cantaloupe (450 
mL de água e 50 mL de bebida destilada de melão) a 20ºC. O resultado obtido foi multiplicado 
por dez. 

ALDEÍDOS 
 

Após a combinação dos aldeídos com o sulfito, em condições de pH convenientes, 
determinou-se a quantidade do composto através da titulação direta do dióxido de enxofre 
(SO2)  liberado com solução de iodo 0,05 N (IAL, 1985). 

ÉSTERES 
 

Determinou-se através da titulação do excesso de ácido sulfúrico com solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N (IAL, 1985). 

ACIDEZ TOTAL 
 

Determinou-se por titulação da amostra da bebida destilada de melão Cantaloupe com 
solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N, utilizando solução alcoólica de fenolftaleína 
como indicador (BRASIL, 2005). 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

A portaria número 65, de 23 de abril de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento aprova os regulamentos técnicos para fixação dos padrões de identidade e 
qualidade para diversos tipos de aguardentes e outras bebidas alcoólicas. Para determinar se 
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uma bebida alcoólica está de acordo com os referidos padrões se torna necessário realizar as 
análises físico-químicas, pois elas permitem saber se a bebida obtida está de acordo com o 
que estabelece a legislação vigente. 

Os dados das análises físico-químicas para a bebida destilada de melão da variedade 
Cantaloupe são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Dados analíticos da aguardente de melão Cantaloupe e parâmetros de qualidade da 
aguardente de frutas do Ministério da Agricultura (MAPA), de acordo com a Portaria nº 65, de 

23/04/2008. 

VARIÁVEIS 
MAPA VALORES 

MÉDIOS 
DESVIO-
PADRÃO MÍNIMO MÁXIMO 

Aldeídos em aldeído acético (mg.100 mL-1) -  30,00 24,02 0,13 

Ésteres em acetato de etila (mg.100 mL-1) - 250,00 18,33 1,72 

Acidez total (mg ácido acético.100 mL-1) - - 44,00 0,00 

Álcool em volume (ºGL) 36 54 40,00 0,00 

 

Para aldeídos, compostos que diminuem a qualidade da bebida, foi encontrado o valor 
de 24,02 miligramas por cem mL de álcool anidro (24,02 mg.100 mL-1). O valor encontrado 
para esse composto está em consonância com o que estabelece a legislação, que é de, no 
máximo, 30 mg.100 mL-1. O valor é elevado se comparado a alguns destilados, como o de 
jabuticaba (13,60 mg.100 mL-1) e de cana bidestilada (15,80 mg.100 mL-1), mas é menor se 
comparado a destilados que apresentaram quantidades desse composto acima do permitido, 
como o de uva (58,6 mg.100 mL-1) e de laranja (86,2 mg.100 mL-1) (CLETO; MUTTON, 2004, 
apud ASQUIERI; SILVA; CÂNDIDO, 2009).  

       Para ésteres em acetato de etila foi encontrado o valor de 18,33 miligramas por cem mL 
de álcool anidro (18,33 mg.100 mL-1). Sendo assim, a quantidade de ésteres encontrada está 
de acordo com o que estabelece a legislação brasileira para bebidas, que é de, no máximo, 
250 mg.100 mL-1. Hernández-Gómez, Úbeda e Briones (2003) obtiveram valores próximos 
(4,08 a 15,4 mg.100 mL-1) no destilado de melão por eles analisado (ASQUIERI; SILVA; 
CÂNDIDO, 2009). Esse composto pode ser controlado a partir da utilização de substratos 
adequados, tempo da fermentação e recolhimento da fração ideal do destilado.  
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       Para acidez total foi encontrado o valor de 44 miligramas de ácido acético por 100 mL da 
amostra (44 mg.100 mL-1). A legislação brasileira para bebidas não estabelece valor padrão 
para os resultados dessa análise. Existe valor padrão apenas para um de seus componentes, a 
acidez volátil em ácido acético, que é de, no máximo, 100 mg.100 mL-1. 

       O grau alcoólico, medido com auxílio do alcoômetro de Gay Lussac, apresentou valor de 
60º GL. Como o valor encontrado é maior que padrão estabelecido pela legislação, foi feita a 
diminuição do grau alcoólico de acordo com a equação (2) (VENTURINI FILHO, W.G. et al., 
2005): 

                                      X = A- B/B.100 mL                                                                       equação (2) 

Onde: X é a quantidade de água em mL a ser adicionada em 100 mL da amostra; A é o grau 
alcoólico inicial e B é o grau alcoólico desejado. 

Assim, após a diminuição do grau alcoólico da bebida destilada de melão Cantaloupe 
analisada, conclui-se que o mesmo está em consonância com o que estabelece a legislação 
vigente, que é de 36 a 54º GL.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Portanto, percebe-se que os resultados obtidos em todas as análises encontram-se de 
acordo com os valores padrões da legislação, com alguns se aproximando de valores 
encontrados na literatura.  

Cabe ressaltar que vários fatores como, por exemplo, o método da destilação, pode ter 
influenciado nos resultados das análises, já que a composição dos destilados é determinada 
por inúmeros fatores, como o tipo de destilador, as condições operacionais do aparelho, entre 
outros (MUTTON, 1992; OLIVEIRA, 2001, apud CARDOSO, M.G., 2006). 

Dessa forma, percebe-se que o uso do melão para a elaboração de bebidas destiladas do 
tipo aguardente de frutas é viável, contribuindo para a diversificação dessas bebidas, a 
valorização e a diminuição das perdas do fruto, entre outros benefícios. 

A realização de estudos mais abrangentes se faz necessária, com a finalidade de detalhar 
mais precisamente as características físico-químicas da bebida.  
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RESUMO  
 

A goiaba é o fruto produzido pela goiabeira e 
possui alto valor nutritivo. Varias pragas atacam as 
goiabeiras danificando suas folhas e o 
desenvolvimento dos seus frutos. A planta do Nim 
(Azadirachta indica) é a planta que seu extrato tem 
sido amplamente testado com esta ação inseticida. 
Este trabalho teve como objetivo identificar as pragas 
que acometem as goiabeiras e observar o efeito do 
extrato do Nim como inseticida natural sobre essas 
pragas comum à região. Para isso foram atribuídas 

duas goiabeiras, sendo um utilizado para a aplicação e 
análise da ação do extrato do Nim e o outro apenas 
como grupo controle. Foi realizado num total de oito 
coletas que comprovam a presença das seguintes 
Ordens de insetos: Coleoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera, Phasmida, Lepidoptera, Orthoptera e 
Diptera. Foi observada uma diminuição considerável 
no número de pragas nas principais ordens após a 
aplicação do extrato, podendo assim ser considerado 
um importante inseticida natural para essas pragas.

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Pragas na goiabeira, controle de pragas, inseticida natural, extrato do Nim. 
 

 

PEST IDENTIFICATION AND EVALUATION OF EXTRACT NIM (Azadirachta indica A. Juss.)  GUAVA 
ORCHARD ON A CAMPUS CURRAIS NOVOS OF INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
ABSTRACT  
 

Guava is the fruit produced by guava and has 
high nutritional value. Several pests attack the guava 
damaging their leaves and development of its fruits. 
Plant Nim (Azadirachta indica) is that your plant extract 
has been widely tested this insecticide action. This study 
aimed to identify the pests that attack the guava and 
observe the effect of the extract of Nim as a natural 
insecticide on these pests common to the region. To this 
were assigned two guava trees, being used for an 
application and analysis of the action of Nim extract and 

the other only as a control group. We performed a total 
of eight samples that demonstrate the presence of the 
following insect orders: Coleoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera, Phasmida, Lepidoptera, Diptera and 
Orthoptera. We observed a considerable decrease in 
the number of pests in major orders orders after 
application of the extract and can therefore 
be considered an important natural insecticide for 
these pests.

 

 KEY-WORDS: Pests in guava, pest control, natural insecticide, extract Nim. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS PRAGAS E AVALIAÇÃO DO EXTRATO DO NIM (Azadirachta indica A. 
Juss.) SOBRE UM POMAR DE GOIABA NO CAMPUS CURRAIS NOVOS DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

• INTRODUÇÃO  

 A goiaba é o fruto produzido pela goiabeira (Psidium guajava) e possui alto valor 
nutritivo, apresentando grande quantidade de propriedades nutricionais. A goiaba pode ter 
diferentes formatos, possuindo a coloração da casca verde-amarela variando de acordo com a 
maturação do fruto. A poupa é de coloração variável podendo ser branca, rosada ou vermelha 
e possui sementes no seu interior.  

 A goiabeira durante as diferentes fases de seu desenvolvimento sofre ataques de um 
alto número de pragas, entre as mais importantes  estão os insetos das Ordens: Coleoptera, 
Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera, entre outras. 

 O Nim (Azadirachta indica), é uma planta Asiática e do subcontinente indiano, 
pertence a família Meliaceae, e é resistente a seca, possui crescimento rápido podendo 
alcançar mais de 20 m de altura. A planta do nim vem sendo utilizada a bastante tempo como 
um inseticida natural combatendo diversas pragas que prejudicam o desenvolvimento  de 
diversas plantas.  

 Com a consciência dos danos à saúde humana e preservação do meio ambiente 
causado pelos inseticidas químicos, vem aumentando o interesse mundial pela utilização dos 
inseticidas naturais. Neste contexto o nim (Azadirachta indica) apresenta-se como uma 
alternativa promissora devido a sua, comprovada, baixa toxicidade a vertebrados e eficácia 
diante de vários espécimes de artrópodes em diversos tipos de cultivo.  

 O Campus Currais Novos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN possui um pomar de goiaba que é utilizado para pesquisas e 
disciplinas sobre o processamento das frutas pelos professores e alunos do curso Técnico 
Integrado de Alimentos deste Campus. A produção de frutos de qualidade sem a presença de 
pragas é uma forma de contribuir com outras pesquisas que utilizam o pomar, sendo assim de 
grande relevância para os alunos do curso técnico de Alimentos do Campus Currais Novos, 
pois permitiu que estes tenham um complemento do conhecimento adquirido nas aulas 
teóricas de forma aplicada, através da pesquisa científica.  

 Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo identificar as pragas que 
acometem as goiabeiras e avaliar a ação do extrato de Nim sobre essas pragas. 

  

• FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

A goiabeira, Psidium guajava, pertencente à família Myrtaceae, é uma espécie 
originária da América do Sul, cujo cultivo vem se expandindo a cada ano, em virtude de sua 
grande aceitação na indústria de sucos, doces e no mercado de frutas in natura para consumo 
interno e externo (SOUZA FILHO et al. ,2009).       
 Chitarra (1994) cita que a goiaba é um dos frutos com grande importância, não só pelo 
elevado valor nutritivo, mas também pela excelente aceitação in natura, pela possibilidade de 
uso industrial, além da capacidade que as plantas têm de se desenvolver em condições 
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diversas. No processo industrial, a goiabada se destaca como um dos principais doces 
produzidos a partir de frutos tropicais (MEDINA, 1988). 

Em várias regiões brasileiras, o cultivo da goiaba (Psidium guajava  L.) contribui para a 
sustentação econômica da agricultura de pequena escala. De fato, essa fruta é tipicamente 
cultivada em pomares de três cinco hectares, sendo comercializada in natura  ou processada 
em pequenas agroindústrias (NATALE et al. ,1996).      
 A planta do Nim (Azadirachta indica Juss.) tem mostrado acentuada atividade 
inseticida para várias espécies de pragas, tem sido demonstrado, na literatura, que pequenas 
quantidades de azadiractina, o principal ingrediente ativo, reduz a alimentação, retarda a 
ecdise, causa a mortalidade de larvas, pupas e esteriliza os adultos de várias espécies de 
lepidópteros (VIANA et al., 2006a).  

 O Nim (Azadirachta indica), é utilizado há mais de 2000 anos na Índia para controle de 
insetos pragas (mosca-branca, minadora, brasileirinho, carrapato, largatas e pragas de grãos 
armazenados) nematoides, alguns fungos, bactérias e vírus (SOARES et al. ,2006). 

A espécie se tornou bem conhecida nós últimos trinta anos quando seu principal 
composto, a azadiractina, foi isolada (SCHUMUTTERER, 1990). A azadiractina é o principal 
composto dessa planta com ação sobre os insetos, sendo os frutos a sua principal fonte, além 
da casca e das folhas. A azadiractina-A (85%) tem sido considerada a substância responsável 
pela atividade inseticida. (VIANA et al., 2006b). 

O extrato do nim provoca distorções na metamorfose, inibição do crescimento, 
malformação, redução da fertilidade e mortalidade, principalmente de certos artrópodes que 
ingerem ou entram em contato com substratos tratados (SOARES et al.,2006). Atuando sobre 
os insetos como repelente e antialimentar, interfere nos hormônios reguladores do 
crescimentos, na metamorfose e na reprodução(VIANA et al., 2006b).  

 

• METODOLOGIA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  
o Local de estudo e Período  

 O trabalho foi realizado no Campus Currais Novo do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, localizado na região do Seridó (figura 1), 
no período de abril a setembro de 2011. 

 
Figura 1- Exemplar de goiabeira do pomar do IFRN Currais Novos durante a aplicação do extrato de 

Nim, setembro 2011 
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o Trabalho em Campo  

 O trabalho em campo foi dividido em duas etapas, a primeira foi a parte de coleta e 
identificação dos insetos, onde foram realizadas quatro (4) coletas sem a aplicação do extrato 
do Nim e quatro após a aplicação nas goiabeiras por meio da técnica Coleta Ativa, essa técnica 
consiste na captura  dos insetos com auxílio  de uma pinça e um recipiente com álcool a 70%, 
para que eles fiquem conservados durante a coleta.  

 Foram estabelecidas duas goiabeiras com distâncias de vinte metros uma da outra. 
Cada coleta teve a duração de trinta minutos para cada goiabeira. Após cada coleta os insetos 
foram armazenados no laboratório de Ciências da instituição, em recipientes de vidro com 
álcool 70% para posteriormente serem identificados nas suas respectivas ordem, como o 
auxilio de um microscópio estereoscópico. 

 Na segunda etapa do estudo, o extrato do Nim foi produzido e aplicado. Para o 
preparo do extrato recolhemos as folhas de uma árvore de Nim presente no IFRN Campus 
Currais Novos, em seguida as folhas foram colocadas à sombra, durante o período de 
aproximadamente 7 dias, até que se tornassem quebradiças, logo após ter atingido o referido 
estado, as folhas foram triturada em um liquidificador industrial até que fosse feita a 
obtenção de um pó, em seguida adicionamos 500 gramas deste pó à uma mistura pastosa 
feita através da trituração de 200 gramas folhas verdes de Nim (Azadirachta indica) em 2 litros 
de água, deixando-o de molho durante o período de 24 horas. No dia seguinte o caldo obtido 
foi coado com o auxílio de um pano e em seguida foram adicionados 200 ml de detergente 
neutro (que atua como agente emulsificante, melhorando a aderência da calda às folhas das 
plantas) e foram adicionado 15 litros de água para a produção do extrato. 

 O extrato foi aplicado com o auxílio de um pulverizador em uma das árvores 
escolhidas, denominada de Goiabeira 1, sendo a outra utilizada como grupo de controle, 
denominada de Goiabeira 2, e foi repetido o processo de coleta. 

 

• ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 As principais pragas encontrados durantes as coletas pertenciam as seguintes ordens: 
Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Phasmida, Lepidoptera, Orthoptera e Diptera, sendo 
essas ordens comuns como pragas de outros pomares na região.  

 Com a aplicação do extrato do Nim (Azadirachta indica) sobre a goiabeira 1, foi 
possível observar a redução do número de indivíduos em praticamente todas as ordens, 
Hemiptera não foi encontrado antes da aplicação e foram encontrados seis indivíduos após a 
aplicação, este fato de ter ocorrido por algum fator especifico no desenvolvimento e na 
biologia dos indivíduos desta ordem. As diminuições mais significativas foram encontradas nas 
ordens Hymenoptera e Coleoptera com 78% e 75% respectivamente e com destaque para a 
ordem Lepidoptera onde não foi encontrado nenhum espécime após a aplicação do extrato 
(figura 2). 
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Figura 2- Número de indivíduos coletados por ordem, antes e depois da aplicação do extrato 
Nim (Azadirachta indica) no Campus Currais Novos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN em 2011 

 

 
 

Figura 3- Número de indivíduos coletados por ordem, antes e depois da aplicação do extrato 
Nim (Azadirachta indica) no Campus Currais Novos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN em 2011 

 

 Na goiabeira 2, não ouve aplicação do extrato do Nim e embora tenha ocorrido a 
diminuição de indivíduos de alguma ordens, como Lepidopitera e Diptera com  66% e 50%, 
respectivamente, essa diminuição não foi significativa quanto ás encontradas na goiabeira 1. 
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Na goiabeira 2 ainda ocorreu um aumento significativo de indivíduos das ordens 
Hymenoptera e Coleoptera, com225% e 263% respectivamente (figura 3.)   

 Analisando comparativamente as duas goiabeiras podemos perceber que o extrato do 
Nim teve uma ação eficaz diminuindo consideravelmente a quantidade de indivíduos na 
goiabeira em que foi aplicado o extrato, fato este que não ocorreu na goiabeira 2 que foi o 
grupo controle. 

 

• CONCLUSÃO 
Através dos resultados encontrados, observamos que as pragas que acometem as 

goiabeiras da região do Seridó são as mesmas das encontradas em outras regiões do Brasil. 
Com este trabalhas também pudemos  comprovar a eficácia do extrato aquoso de Nim, com a 
significativa diminuição do número de indivíduos, portanto sendo considerada uma eficaz 
alternativa diante do controle de pragas das goiabeiras. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
qualidade do leite cru refrigerado quanto às suas 
características físico-químicas e microbiológicas. 
Comparadas com a metodologia da Instrução 
Normativa n° 51 e Instrução Normativa n° 68 do 
MAPA. Foram analisadas três amostras de duas 
propriedades no município de Acari. Observou-se 
que a densidade de uma das propriedades 
encontra-se de acordo com a legislação vigente e a 
outra apresenta valores fora do estabelecido. A 
acidez expressa em grau Dornic, proteína e extrato 
seco total mostram-se em conformidade a IN51. A 

gordura apresentou quantidade superior ao exigido 
para leite tipo C padronizado. Os valores obtidos de 
extrato seco desengordurado e lactose podem ser 
reflexos das condições nutricionais dos animais, 
entre outros fatores, por exemplo, a presença de 
mastite. Já o extrato seco desengordurado pode 
variar em função do tipo de alimentação fornecida 
aos animais; porém, o nível de variação é muito 
menor do que a observação em relação ao teor de 
gordura. Quanto à qualidade microbiológica, todas 
as amostras estavam de acordo com os padrões 
legais vigentes. 

  

 PALAVRAS-CHAVE: análise, físico-química, microbiologia, rural. 

 
 
MONITORING THE QUALITY OF DAIRY CATTLE IN RURAL PROPERTIES IN THE CITY OF ACARI/ 

RN 
 

ABSTRACT  
  
This study aimed to assess the quality of raw milk 
cool as their physical-chemical and microbiological. 
Compared with the methodology of Instruction N° 
51 and Instruction N° 68 MAPA. Three samples 
were analyzed from two properties in the city of 
Acari. It was observed that the density of the 
properties is in accordance with current legislation 
and the other has values outside the set. The 
degree Dornic acidity in expressed protein and total 
solids show up under the IN51. The fat had much 

higher than that required for milk type C standard. 
The values of dry extract and lactose may be 
reflections of nutritional status of animals, among 
other factors, for example, the presence of mastitis. 
But the dry extract may vary depending on the type 
of power supplied to the animals, but the level of 
variation is much smaller than the observation in 
relation to fat content. The microbiological 
standard, all samples were in accordance with 
existing legal standards. 

 

 KEY-WORDS: analysis, physical-chemistry, microbiology, rural. 
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE BOVINO EM PROPRIEDADES RURAIS NO 
MUNICÍPIO DE ACARÍ/RN 

 
INTRODUÇÃO 

O leite in natura, uma fonte rica de proteínas e vitaminas, é um alimento perecível, 
cuja conservação se processa por meio de diferentes técnicas (resfriamento, secagem, 
pasteurização ultra-rápida, etc.). A composição do leite pode variar de acordo com os 
seguintes fatores: raça, período de lactação, alimentação, saúde, período de cio, idade, 
características individuais, clima, espaço entre as ordenhas e estação do ano. 

A composição, as características físico-químicas e a qualidade microbiológica são os 
parâmetros que definem a qualidade do leite. A avaliação de todos esses parâmetros tem sido 
bastante pesquisada devido ao fato do leite possuir grande importância na alimentação 
humana, além de apresentar elevada perecibilidade. O leite torna-se um excelente meio para 
o crescimento de vários grupos de microrganismos desejáveis e indesejáveis (SOUZA et al., 
1995). 

Para estimular a melhoria da qualidade do leite, foi publicada, em 18 de setembro de 
2002, a Instrução Normativa Nº 51 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - 
MAPA, que estabelece novas regras para a produção do leite, visando uma manutenção da 
qualidade do produto (BRASIL, 2002).  

A obtenção higiênica do leite e posteriormente, eficiente manipulação, refrigeração e 
transporte são fatores essenciais na manutenção da boa qualidade microbiológica e 
nutricional do leite cru (SOUZA et al., 1995 apud ALMEIDA et al, 1999). 

A análise de gordura, lactose, proteína, sólidos totais e sólidos desengordurados são 
determinados porque eles são responsáveis pelo valor nutritivo do leite. Quanto maior a 
quantidade destes componentes, maior será o rendimento na fabricação os derivados de leite 
(CANI & FRANGILO, 2008). 

Devido à importância que o leite tem na alimentação humana e na economia da 
microrregião do Seridó Norte-Riograndense, medidas podem ser tomadas para garantir e 
melhorar a qualidade da cadeia produtiva deste alimento. Dessa forma, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a qualidade do leite produzido em duas propriedades rurais do 
município de Acari, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido em duas propriedades rurais do município de 
Acari situado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental do Rio 
Grande do Norte e nos laboratórios de microbiologia e análises de alimentos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos. As 
propriedades leiteiras foram selecionadas com base no tipo de sistema de ordenha, em que 
ambas adotavam um ordenha manual diária. 
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Coleta das amostras 

Foram coletadas mensalmente amostras de leite bovino cru no período de setembro a 
novembro de 2011. Ao final da ordenha, todo o leite era filtrado e depositado em um 
vasilhame disponível na propriedade, homogeneizado e retirado uma amostra de 
aproximadamente 500 mL, representativa ao volume de leite produzido. O volume coletado 
foi depositado em frasco estéril, refrigerado em isopor com gelo e, imediatamente, 
encaminhado aos laboratórios de microbiologia de alimentos/análise de alimentos para 
análises microbiológicas e físico-químicas, respectivamente. Todas as análises das amostras 
foram executadas imediatamente após a abertura do frasco. Nas figuras 01 e 02 são ilustrados 
os procedimentos de ordenha e filtragem do leite, respectivamente. 

 

 
Figura 1 - Procedimento de ordenha manual com bezerro ao pé. 

 

 
Figura 2 - Filtração de contaminantes sólidos do leite 

 
 

Análises microbiológicas 

Os procedimentos adotados seguiram o estabelecido pela Instrução Normativa n° 62 
do MAPA (BRASIL, 2003). Para o preparo das diluições decimais seriadas, mediu-se 25 mL de 
cada amostra, adicionando-as a 225 mL de solução salina peptonada estéril. A 
homogeneização foi realizada através de agitação circular, durante dois minutos. A partir 
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desta diluição inicial correspondente a 10-1, transferiu-se a alíquota de 01 mL para tubo de 
ensaio contendo 09 mL se solução salina peptonada estéril, obtendo-se a diluição 
correspondente 10-2. O procedimento repetiu-se até a obtenção de diluições correspondentes 
a 10-4. O procedimento descrito foi adotado para todas as amostras analisadas. A partir de 
cada diluição, transferiu-se 0,1 mL para duplicatas de placas de Petri contendo 20 mL de meio 
PCA (Plate Count Agar), através da técnica de semeadura em profundidade. Com incubação de 
24 a 48 horas a 36° C. Para a realização do procedimento de contagem foi utilizado o contador 
de colônias digital. Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por 
mL (UFC/mL). Esta técnica foi realizada para quantificar a contagem total de bactérias 
mesófilas. As figuras 03 e 04 destacam o procedimento de semeadura de amostra em placa de 
Petri e o crescimento bacteriano, respectivamente. 

 

 
Figura 3 - Procedimento de semeadura de amostra em placa de Petri. 

 

 
Figura 4 - Detalhes do crescimento bacteriano em placas de Petri. 

 

Análises físico-químicas 

 No leite in natura foram realizadas as análises físico-químicas de gordura, densidade, 
acidez, proteína, lactose, extrato seco total e desengordurado, conforme as metodologias da 
Instrução Normativa n° 51 (BRASIL, 2002) e Instrução Normativa n° 68 (BRASIL, 2006).  
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Para determinação de gordura adicionou-se em um butirômetro 10 mL de ácido 
sulfúrico, 11 mL de leite e 01 mL de álcool isoamílico, agitou-se manualmente de modo a 
promover a mistura completa dos líquidos no interior do aparelho. Posteriormente, foi 
centrifugado por 5 minutos, transferido para banho-maria a 65°C por 5 minutos até haver a 
separação total da gordura. A leitura do teor de gordura foi executada na escala do 
butirômetro, conforme ilustrado na figura 05. 

Para verificar a densidade foram transferidos 500 mL de leite para uma proveta 
correspondente ao volume, evitando incorporação de ar e a formação de espuma. Com o uso 
de um termolactodensímetro perfeitamente limpo e seco introduzido na proveta, deixando-se 
em repouso por 1 a 2 minutos, sendo a leitura feita na cúspide do menisco. 

A acidez foi determinada por titulação com solução de NaOH 0,1 N e utilizando 
fenolftaleína como indicador. Na figura 06 pode ser observado o procedimento de titulação 
do leite para determinação da acidez. 

Para determinação de proteína amostras de 02 mL de leite foram medidas e 
transferidas para o tubo de Kjeldahl. Adicionado 2,5 g de mistura catalítica e 07 mL de ácido 
sulfúrico. O material foi aquecido em tubo digestor, a princípio, lentamente, mantendo a 
temperatura de 50ºC por uma hora. Em seguida, elevou gradativamente até atingir 400ºC, até 
o liquido se tornar límpido e transparente, de tonalidade azul- esverdeada. Deixou-se esfriar 
em temperatura ambiente, adicionando-se 10 mL de água posteriormente.    

Na destilação acoplou-se ao destilador um erlenmeyer contendo 20 mL de solução de 
ácido bórico a 4% com 04 gotas de solução de indicador misto (erlenmeyer receptor do 
destilador). O tubo de Kjeldahl foi acoplado ao destilador e adicionada solução de hidróxido 
de sódio a 50% até que a mesma se tornasse negra. Procedeu-se a destilação coletando cerca 
de 100 mL do destilado. Finalmente, titulou-se com solução de ácido clorídrico 0,1 N até a 
viragem do indicador. 

A lactose foi determinada pelo método de Lane-Eynon. Em um balão de 250 mL foi 
adicionado 05 mL de ferrocianeto de potássio a 15%, 05 mL de acetato de zinco a 15% e 10 mL  
de leite fluido e completado com água destilada. Com o uso de funil com papel filtro realizou-
se a decantação, usando como receptor um erlenmeyer de 125 mL. Em três erlenmeyer 
adicionou-se 05 mL de soluções de Fehling A e Fehling B e 40 mL de água. Após isso, as 
amostras foram mantidas sob fervura até o final da titulação e adicionada 01 gota de azul de 
metileno. Determinou-se a viragem na cor vermelho tijolo. 

 Para o resultado de extrato seco total utilizou-se o disco de Ackermann que permite 
determinar o teor de extrato seco total (EST) por meio dos valores de densidade e do teor de 
gordura. Já o extrato seco desengordurado calculou-se pela subtração do EST menos o teor de 
gordura. 
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Figura 5 – Butirômetros em banho-maria a 65° C para posterior leitura do teor de gordura 

do leite.  

 

 
Figura 6 – Titulação do leite para determinação da acidez. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nas Tabelas 01 e 02 são apresentados os resultados das análises físico-químicas e 
microbiológicas das amostras coletadas no período de execução da pesquisa nas propriedades 
A e B, respectivamente. 

A análise de densidade indica que as amostras da propriedade A estão dentro do 
estabelecido pela Instrução Normativa n° 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (BRASIL, 2002), e a propriedade B encontra-se fora, que considera que o leite 
cru refrigerado deve apresentar um valor entre 1,028 a 1,034. O valor dos parâmetros de 
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qualidade estabelecido é para leite cru padronizado, mínimo de 3% de gordura. A baixa 
densidade é reflexo do alto teor de gordura. 

Tabela 1: Resultado das análises físico-químicas e microbiológicas do leite na propriedade A. 

PARÂMETROS 
AMOSTRAS 

01 02 03 MÉDIA 

DENSIDADE (G/ML) 1,0220 1,0276 1,0288 1,0282 

ACIDEZ (ºD) 14 14 14 14 

GORDURA (%) 6,00 4,50 4,50 5,00 

LACTOSE (%) 3,20 3,10 3,30 3,20 

PROTEÍNA (%) 2,50 2,90 3,50 2,97 

EST (%) 12,90 12,50 12,80 12,73 

ESD (%) 6,90 8,00 8,30 7,73 

CPP (UFC/ML) 7,20x10³ 4,50x10³ - 5,69x10³ 
 

Tabela 2: Resultado das análises físico-químicas e microbiológicas do leite na propriedade B. 

PARÂMETROS 
AMOSTRAS 

01 02 03 MÉDIA 

DENSIDADE (G/ML) 1,0276 1,0278 1,0260 1,0271 

ACIDEZ (°D) 14 13 15 14 

GORDURA (%) 4,50 4,50 4,50 4,50 

LACTOSE (%) 3,00 3,00 3,10 3,03 

PROTEÍNA (%) 2,50 3,40 3,50 3,13 

EST (%) 12,50 12,60 12,00 12,37 

ESD (%) 8,00 8,10 7,50 7,87 

CPP (UFC/ML) 4,40x10³ 1,52x106 2,11x104 8,18x104 
 

Para a acidez, os resultados obtidos nas análises estão em conformidade com a 
Instrução Normativa n° 51, que para o leite cru deve apresentar um valor compreendido entre 
14° a 18° D. Os resultados alcançados para este parâmetro nesta pesquisa pode ser justificado 
pelo pequeno intervalo compreendido entre o término da ordenha e o resfriamento da 
amostra, evitando o crescimento bacteriano no leite. Esse fato reforça a necessidade na 
adoção da prática do resfriamento do leite no máximo até 02 horas após a ordenha em 
temperatura de ± 4°C até o seu processamento. 

Os valores médios do teor de gordura apresentadas nas amostras das propriedades A e 
B foram 4,5% e 5%, respectivamente. De acordo com Noro (2004), vários fatores influenciam 
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o teor de gordura do leite. A gordura, por seu mecanismo de síntese, é o componente de 
maior variação, oscilando 2 a 3 unidades percentuais. A porcentagem de gordura pode está 
relacionada com o estágio de lactação ou ordem de parto, alimentação, sanidade, idade e raça 
do animal e estação do ano. A legislação (IN51) estabelece o valor mínimo 3% de gordura para 
leite padronizado.  

Em relação os níveis de proteína os resultados médios obtidos foram 2,9% e 3,1%, 
respectivamente para as propriedades A e B. Portanto, estão dentro dos padrões vigentes na 
legislação que preconiza o limite mínimo de 2,9%. 

Nas avaliações Gonzalez et al. (2001), ressalta que a lactose é um dos nutrientes mais 
estáveis da composição química do leite. Gonzalez et al. (2004), em outro estudo encontrou 
uma média de 4,4% de lactose em leite bovino. Valores inferiores foram obtidos nestas 
análises (2,9% e 3,1%). 

A baixa concentração de lactose nos leites analisados pode ser afetada por fatores 
nutricionais, indicando que seus níveis estão ligados diretamente com a função osmótica e a 
produção de leite da glândula mamária, ou seja, os teores da lactose tendem a aumentar 
conforme vão se aproximando do pico de lactação, e consequentemente irão diminuir ao final 
da lactação (VENDRAMIN et al., 2006). 

Segundo Almeida et al. (1999), quanto maior a quantidade de sólidos totais, melhor o 
rendimento do leite para a indústria de laticínios. Os resultados obtidos para o extrato seco 
total estão dentro dos padrões, sendo o mínimo exigido de 11,5% para o leite integral. O 
extrato seco total (EST) é o reflexo dos constituintes do leite, quanto maiores os teores 
destes, maiores os valores para EST. Isto pode ser observado comparando o leite ovino com 
os demais. O leite ovino possui valor mais elevado no teor de lipídios e consequentemente 
maior de EST (17,87%), enquanto os valores para os demais são de 12,59% no bovino e 
12,71% no caprino. Gonzalez et al. (2004) estudando o leite bovino, encontrou uma média de 
12,20% de EST em vacas Jersey.  

Em relação aos resultados os valores de ESD foram detectados inferiores aos padrões 
definidos na IN51, que determina o mínimo 8,4% para o leite integral.  Conforme explica 
Reneau & Packard (1991), o percentual de ESD pode variar em função do tipo de alimentação 
fornecida aos animais; porém, o nível de variação é muito menor do que a observação em 
relação ao teor de gordura. Esta variação parece estar relacionada, principalmente, com o 
nível de energia, uma vez que o aumento deste valor na dieta de vacas de alta produção pode 
conduzir a um aumento de até 0,2% no percentual de ESD. É importante destacar que a 
variação no ESD é decorrente, sobretudo, da variação do nível de proteína do leite, o que 
evidencia a importância deste parâmetro para a avaliação do rendimento industrial o produto 
utilizado como matéria-prima.  

Avaliando-se as características microbiológicas do leite, na propriedade A foram 
obtidos apenas 02 resultados (Tabela 01), não permitindo a determinação da média 
geométrica sobre período de 03 meses, conforme preconiza a IN51. Contudo, os resultados 
indicam que o leite estava dentro dos padrões recomendados, ou seja, abaixo de 7,5x105 
UFC/mL, valor máximo definido para o período de realização da pesquisa. Já para a 
propriedade B dispomos do resultado de 03 amostras (Tabela 02) com média geométrica 
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8,18x104, estando também dentro dos parâmetros definidos pela IN51. O bom resultado 
observado para este parâmetro pode ser explicado pela inclusão de boas práticas de ordenha 
desenvolvida junto aos produtores, diminuindo consequentemente o nível de contaminação 
do leite no ato da ordenha. 

 
CONCLUSÕES 

 Os parâmetros físico-químicos de qualidade apresentaram em sua maioria valores 
satisfatórios, deixando a desejar, somente no parâmetro lactose. 

 Quanto à qualidade microbiológica, todos os resultados apresentaram-se dentro do 
estipulado pela legislação, no que se refere à contagem padrão em placas. 
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RESUMO  
 

Esse artigo esclarecerá a definição do leite, um 
alimento indispensável na alimentação humana, seus 
valores nutricionais, sua frequência de consumo diário, o 
processamento industrial, em caixa ou em pó, a 
preferência quanto ao tipo de leite, in natura ou 

industrializado da população de Pau dos Ferros, e a 
forma de armazenamento. Também será mostrada a 
variância de nutrientes que pode haver de uma ordenha 
para a outra dependendo do seu tratamento.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Leite, nutrientes, processamento, armazenamento, tratamento. 

 

IDENTIFICATION OF REGIONAL FOODS AND DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION: IN 
SEARCH OF THE HEALTHY EATING 

ABSTRACT  
 

This article will show the definition of milk, an 
indispensable food for human feed, its nutritional values, 
its frequency of daily ingestion, the industrial processing, 
in box or in powder, the preferences related to the kind 

of milk, fresh or industrialized, of the population of Pau 
dos Ferros, and its way of storage. It will also be shown 
the variance of nutrients that may occur from one 
milking to another, depending on its treatment.  

 

 KEY-WORDS: Milk, nutrients, processing, storage, treatment.  
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IDENTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS REGIONAIS E DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 

EM BUSCA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

 
INTRODUÇÃO 

 O leite é um líquido opalescente, branco ou amarelado, de cheiro e sabor 
característicos e suaves. Seu valor nutricional provém da composição química, que inclui 
dezenas de substâncias minerais e orgânicas. Essas substâncias, em pequenas quantidades e 
de teores variáveis de acordo com a espécie e raça, podem ser fundamentais em certos 
aspectos nutricionais (Lima, 2010). 

É um alimento de grande importância na alimentação humana, devido ao seu elevado 
valor nutritivo. Como fonte de proteínas, lipídios, carboidratos, minerais e vitaminas, o leite 
torna-se também um excelente meio para o crescimento de vários grupos de microrganismos 
desejáveis e indesejáveis (Souza et al., 1995). 

 O leite contém uma grande variedade de nutrientes essenciais ao crescimento e 
manutenção de uma vida saudável. Além de energia e proteína ele é rico em cálcio, sendo um 
dos principais minerais da prevenção da osteoporose. O desenvolvimento tecnológico 
permite-nos, hoje, melhorar ainda mais seu valor nutricional.   

 A análise nutricional do alimento é importante para nos informarmos sobre os 
nutrientes que estaremos ingerindo visando avaliar o valor alimentar ou o rendimento 
industrial e detectar possíveis fraudes. No Brasil, mais de 90% do consumo de leite fluído se 
faz na forma de leite UHT e leite pasteurizado tipo “C” (Freitas et al., 2002) . 

 Este trabalho tem como objetivo principal verificar hábitos e preferências alimentares 
da população local no que diz respeito ao tipo de leite consumido (industrializado ou in 
natura) e modo de preparo (cru ou cozido), além de revisar a literatura sobre a composição 
química de tal alimento através de tabelas nacionalmente conhecidas como a Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)  

OBJETIVOS 

 Objetivo geral 

 Verificar nas tabelas de alimentos a composição química do leite industrializado e 
verificar os hábitos e preferências alimentares da população de Pau dos Ferros quanto ao 
consumo de leite de gado industrializado. 

 Objetivos específicos 

 - Identificar as preferências alimentares da população local com relação ao leite in 
natura ou industrializado.  

 - Identificar as diferentes opiniões em relação ao consumo do leite tendo em vista o 
homem do campo e o da cidade. 
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 - Verificar as informações contidas nas principais tabelas de alimento, quanto a 
composição química do leite. 

METODOLOGIA 

 Diante os resultados nutricionais do leite vistos nas principais e mais conceituadas 
tabelas nutricionais como a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) foram 
realizadas investigações sobre alimentos regionais com potencial para a nutrição humana, 
disponíveis nas feiras e mercados do município de Pau dos Ferros. A coleta de dados foi 
realizada através de revistas e livros de alimentos e focando as principais preparações e foi 
realizado o emprego de um questionário, no qual informará como se prepara o leite, seu 
armazenamento e a frequência de consumo pela população local. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Realizaram-se pesquisas e entrevistas com a população da região de Pau dos Ferros, 
por meio de uma amostragem aleatória, para saber o quanto o leite industrializado é utilizado 
e então foi visto que ele está presente na alimentação de algumas pessoas, sendo que o leite 
in natura ainda é o preferido da população local. 

 Observando-se os dados coletados através dos questionários, quanto à preferência 
alimentar verificou-se que mais da metade dos entrevistados preferem o leite in natura ao 
industrializado (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Preferência alimentar quanto ao tipo de leite, in natura ou industrializado. 

 Tendo em vista o processamento do leite industrializado, em caixa ou em pó, averiguo-
se que não há uma preferência, ambos são consumidos de forma igualitária (Figura 2). 
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 Figura 2. Preferência alimentar quanto ao processamento, em caixa ou em pó. 

 O leite é um produto que não falta no cardápio diário de uma pessoa, porém a 
frequência de consumo da grande maioria é de apenas uma vez ao dia (Figura 3). 

 

Figura 3. Frequência diária de consumo do leite industrializado. 

 Quanto ao armazenamento do leite, pode-se analisar que o mesmo é realizado de 
duas maneiras, ou ele é refrigerado, ou se encontra em temperatura ambiente, mas nota-se 
que a preferência pelo refrigerado é o dobro da outra forma de armazenamento (Figura 4). 
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Figura 4. Armazenamento do leite industrializado, refrigerado ou ambiente. 

Ao analisarmos os dados apresentados pela tabela TACO, observamos que o leite, 
mesmo industrializado, é um alimento rico em proteínas e carboidratos (Tabela 1). Dessa 
forma, evidencia-se a importância desse item na dieta humana. Sendo assim, a população de 
Pau dos Ferros apresenta hábitos alimentares favoráveis no que diz respeito ao consumo do 
leite, visto que o leite é consumido pela população local ao menos uma vez ao dia. 

Tabela 1. Composição Química do leite industrializado UHT e em pó por 100 gramas (TACO, 
2011) 

 Leite, de vaca, 

desnatado, pó 

Leite, de vaca, 

desnatado, UHT 

Leite de vaca, integral, 

pó 

Umidade (%)  3,1 * 2,7 

Energia (kcal)  362 * 497 

Energia (kJ)  1513 * 2078 

Proteína (g) 34,7 * 25,4 

Lipídeos (g)  0,9 * 26,9 

Carboidrato (g)  53,0 * 39,2 

Cinzas (g)  8,2 0,8 5,8 

*as análises estão sendo reavaliadas 
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CONCLUSÃO 

 Como foi visto, o leite é realmente um alimento de elevadíssimo valor nutritivo e um 
dos mais completos que se pode dispor, pois ele é uma mistura homogênea de grande 
número de substâncias (lactose, glicerídeos, proteínas, sais, vitaminas, enzimas, etc.), das 
quais algumas estão em emulsão (a gordura e as substâncias associadas), algumas em 
suspensão (as caseínas ligadas a sais minerais) e outras em dissolução verdadeira (lactose, 
vitaminas hidrossolúveis, proteínas de soro, sais, etc.) (Pereda et al., 2005) . 

 Portanto, através desse artigo foi percebido que o leite é imprescindível na 
alimentação de uma pessoa, sendo consumido in natura e/ou industrializado, porém a 
preferência da maior parte da população local ainda é direcionada ao in natura. 
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RESUMO  
 

A sardinha-laje, Opisthonema oglinum, é uma 
espécie que se destaca na pesca artesanal no distrito de 
Diogo Lopes, litoral norte do estado do Rio Grande do 
Norte. A pesca é realizada durante o ano todo e com 
maior ocorrência durante os meses de janeiro a julho, 
sendo realizada por barcos a motor e rede de espera. 
Estudos sobre a estrutura populacional e biologia 

reprodutiva de espécies comercialmente importantes 
como O. oglinum constituem subsídios para a 
regulamentação da pesca da espécie.  

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Biologia Reprodutiva, Pesca, Dinâmica Populacional, Diogo Lopes. 

 

POPULATION STRUCTURE AND BREEDING SEASON OF THREAD HERRING, OPISTHONEMA 
OGLINUM, OF NORTHERN COAST OF RIO GRANDE DO NORTE: DATA FOR FISHING 

MANAGEMENT 

ABSTRACT  
 

The thread herring, Opisthonema oglinum, is a 
species that if detaches in artisanal fisheries in the 
district of Diogo Lopes, northern coast of Rio Grande do 
Norte. Fishing is done throughout the year and with 
bigger occurrence during the months from January to 

July, having been carried through by boats the engine 
and net of wait. Studies on the population structure and 
reproductive biology of commercially important species 
such as O. oglinum provide subsidies for the regulation 
of fishing of the species.

 

 KEY-WORDS: Reproductive Biology, Fisheries, Population Dynamics, Diogo Lopes 
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ESTRUTURA POPULACIONAL E ÉPOCA DA REPRODUÇÃO DA SARDINHA-LAJE, OPISTHONEMA 

OGLINUM, NO LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO NORTE: DADOS PARA O MANEJO 
PESQUEIRO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do seu extenso litoral, o Brasil apresenta uma grande diversidade de 
ambientes, o que está relacionado com as características das atividades pesqueiras. O litoral 
do Nordeste apresenta uma plataforma estreita de largura variável, com um mínimo de 10 
quilômetros na Bahia, alcançando cerca de 100 quilômetros no Estado do Maranhão. Em toda 
a região Nordeste predomina a pesca artesanal, desenvolvida por um elevado número de 
pequenas embarcações voltadas para a captura de camarões, lagostas, peixes de fundo e 
pequenos e médios pelágicos (PROZEE, 2006). 

O estado do Rio Grande do Norte situa-se no extremo Oriental do Nordeste do Brasil, 
com um litoral de 410 quilômetros de extensão onde estão localizados 25 municípios 
litorâneos e 93 comunidades pesqueiras. Esta região caracteriza-se por ser privilegiada para o 
exercício da atividade pesqueira marítima, devido à presença de áreas piscosas a uma 
distância de até 160 milhas náuticas, onde é capturada uma elevada diversidade de espécies 
de peixes, crustáceos, moluscos, além da coleta de algas marinhas. A comunidade litorânea de 
Diogo Lopes, pertencente ao município de Macau/RN, representa 10,2% do total de pescado 
do estado, destacando-se como o maior produtor de sardinha-laje e peixe-voador (IBAMA, 
2005). 

As sardinhas são peixes da família Clupeidae que vivem sempre em cardumes e 
alimentam-se de plâncton (PAIVA & PEREIRA, 2003). No Nordeste, a espécie mais 
representativa é Opisthonema oglinum, conhecida como sardinha-laje ou sardinha-bandeira 
(LESSA, 2006). Devido ao declínio nos estoques de outras espécies comercialmente 
exploradas, a pesca de sardinha nesta região está sendo priorizada, e há indícios de que o 
estoque dessa espécie esteja sendo subexplorado (LESSA et al., 2004). Industrialmente, a 
sardinha-laje tende a ganhar espaço no mercado, devido ao colapso da pescaria da sardinha-
verdadeira (Sardinella brasiliensis), que desde a década de 80 sofre ciclos sucessivos de 
declínio de produção, principalmente no Sul e Sudeste do país, demonstrando uma 
recuperação apenas parcial (DIAS NETO, 1996). 

O conhecimento sobre a estrutura populacional e biologia reprodutiva de peixes de 
importância econômica constitui-se em importante instrumento para auxiliar na gestão 
adequada desses recursos naturais. Assim, esse trabalho pretende entender de que forma a 
população de O. oglinum está estabelecida no litoral norte do Rio Grande do Norte, visando 
fornecer informações para planejamento e manejo sustentável dos estoques pesqueiros da 
região. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Espécie em Estudo 
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As sardinhas, Opisthonema spp., são pequenos clupeídeos costeiros que formam 
densos cardumes superficiais, sendo encontrados em águas costeiras tropicais e subtropicais. 
Ecologicamente, as sardinhas formam uma importante base da cadeia alimentar de grandes 
peixes pelágicos predatórios. Comercialmente, são bastante capturadas em pescarias 
artesanais ou de médio porte (FINUCANE & VAUGHT, 1986).  

Opisthonema oglinum apresenta distribuição costeira, sendo capturada entre 4 e 28 
metros de profundidade. Distribui-se em toda costa Atlântica ocidental, desde o Golfo Maine 
a Santa Catarina. É uma espécie de origem marinha visitante, ou seja, passa a maior parte do 
seu ciclo de vida no mar, onde desova e penetra em estuários em períodos regulares (BERRY 
& BARRETT, 1963). 

Esta espécie apresenta corpo fusiforme, moderadamente comprimido e alto, 
coloração prateada, dorso escuro variando do azul ao verde ou mesmo quase preto. O último 
raio da dorsal é longo e filamentoso, sendo a única espécie da família com tal característica 
em águas brasileiras (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espécie em estudo, Opisthonema oglinum Leseur, 1818. (Foto cedida por José 
Garcia Júnior) 

 

Área de Estudo 

As coletas das amostragens de O. oglinum foram  realizadas no distrito de Diogo Lopes, 
município de Macau, que se destaca no processo de captura desse peixe quando comparado  
aos demais municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Esse distrito está situado 
geograficamente no litoral norte do Estado entre as coordenadas 04° 53' 01" S e 36° 26' 09" 
W. Os exemplares  foram coletados durante o período de abril a outubro de 2010. As 
amostras foram transportadas em depósitos de isopor contendo gelo para o Laboratório de 
Botânica, Ecologia e Zoologia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Macau, 
onde foi realizada a biometria. 

Análise dos dados 

Para cada exemplar registraram-se o comprimento padrão (Ls), peso total (Wt), peso 
dos ovários (Wg) e peso do fígado (Wf). Os cálculos do índice gonadossomático (IGS) e fator 
de condição (K) foram efetuados conforme descrito em Vazzoler (1996): IGS = Wg/Wt.100; K = 
Wt/Lsθ, onde θ = coeficiente de alometria obtido através da relação peso-comprimento. E o 
índice hepatossomático (IHS) segundo Wooton et al. (1978): IHS = Wf/Wt.100. 
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RESULTADOS 

 O período amostral estendeu-se de maio a outubro de 2010 e foram capturados 171 
indivíduos, sendo 71 machos e 89 fêmeas. O menor exemplar capturado apresentou 17,2 cm 
e o maior 27,5 cm de comprimento. Houve predominância nas classes entre 20 e 24 cm de 
comprimento total (Figura 2A). O menor peso foi de 51,2 g e o maior foi de 186,5 gramas, com 
predomínio nas classes entre 70 e 110 gramas (Figura 2B). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura em comprimento total (A) e peso total (B) de Opisthonema oglinum 
durante o período de estudo. 

 

Os valores médios do lGS variaram de 0,188 a 1,821. O  maior  valor ocorreu no  mês  
de setembro e o menor valor no mês de maio (Figura 3A). Os valores médios do fator de 
condição demonstraram baixa variação de 0,021 a 0,026 para sexos agrupados, durante o 
período de estudo. O valor mais elevado ocorreu no mês de julho e o menor em maio e uma 
queda acentuada ocorreu em setembro (Figura 3B). Os resultados da variação do índice  
gonadossomático demonstram maiores valores no bimestre agosto-setembro, juntamente  
com um baixo valor, em setembro, do fator de condição, além do elevado número de ovas 
(gônadas) coletadas pelos pescadores, indicando que a provável época de reprodução de O.  
oglinum acontece entre julho e setembro com desova ocorrendo a partir de outubro. 
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Figura 3. Índice gonadossomático (A) e Fator de codição (B) de Opisthonema oglinum 
durante o período de estudo. 

 

Os valores do IHS durante o período de estudo variou de 0,016 em outubro a 0,331 em 
maio. Ao relacionarmos o IHS ao IGS observa-se que na medida que o IGS aumenta o IHS 
diminui e vice-versa, demonstrando uma relação inversa (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Índice hepatossomático de Opisthonema oglinum durante o período de estudo. 

 

DISCUSSÃO 

A pesca da sardinha no distrito de Diogo Lopes é uma atividade artesanal realizada a 
aproximadamente dez milhas da costa em barcos de madeira, geralmente de 8 metros de 
comprimento, com motor de um cilindro e 18 Hp de potência. Utiliza-se rede de espera com 
abertura da malha de 25 por 30 mm (nó a nó), cujo comprimento é de 20 m e altura de 8 m. A 
tripulação é constituída por três pescadores e a saída da embarcação é realizada no final da 
tarde para chegar ao local de pesca a noite. Essa modalidade de pesca é realizada no verão, 
(janeiro a julho) uma vez que no inverno a água torna-se turva e as sardinhas se afastam da 
costa, procurando águas mais limpas, dificultando assim a atividade. O lance da rede de 
sardinha acontece várias vezes, demorando cerca de 30 minutos, para depois a rede ser 
recolhida. O pescado que fica emalhado é despescado no próprio barco que suporta 
aproximadamente 1500 quilos. As sardinhas ficam acondicionadas em um compartimento da 
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embarcação contendo gelo até a chegada no porto. São realizadas 20 saídas ao mês e o 
pescado é comercializado a R$0,60/Kg ou R$0,70/Kg. 

A estrutura populacional é uma característica que as populações apresentam que 
torna possível a caracterizaçao quanto à distribuição de indivíduos por classes de 
comprimento e peso. A partir deste estudo é possível se verificar que parcela da população 
está sendo mais predada, sendo importantes também quando se pretende planejar a 
explotação e estabelecer normas de preservação de estoques pesqueiros.  

Para O. oglinum a amplitude de comprimento total determinado foi de 27,5 
centímetros, o que se assemelha aos dados de desembarque da mesma espécie no porto de 
Itajaí/SC entre os anos de 1997 e 1998 (CERGOLE et al., 2006). SMITH (1994) estudando a 
mesma espécie na costa da Carolina do Norte capturou exemplares variando de 12,5 a 20,0 
centímetros. DORIA & QUEIROZ (2008) ao analisar as sardinhas desembarcadas no mercado 
pesqueiro de Porto Velho/RO, registraram um tamanho mínimo de 7 e máximo de 38 
centímetros de comprimento corporal. As diferenças verificadas nos trabalhos supracitados 
podem estar associadas às distintas metodologias empregadas na captura dos exemplares ou 
simplesmente porque cada ambiente aquático apresenta um padrão geomorfológico 
característico, o qual pode afetar os atributos físicos e químicos da água (MIRANDA et al., 
2002), o que por consequencia influencia as características biológicas do organismo. No 
entanto, devemos levar em consideração que por ser migradora, O. oglinum na sua fase 
juvenil encontra-se restrita à estuários, enquanto na fase adulta tem preferência por regiões 
oceânicas sobre a plataforma continental, local onde ocorre a pesca artesanal desta espécie.  

A análise sazonal da massa corporal total obtida neste estudo responde pouco sobre a 
dinâmica da população no ambiente analisado. Entretanto, com a obtenção de mais dados 
poderemos relacionar à distribuição em classes de comprimento para verificar em que época 
do ano ocorre predomínio de indivíduos de menor porte (formas jovens) indicando assim o 
recrutamento. 

A reprodução constitui parte fundamental da vida dos seres vivos, portanto, estudos 
sobre reprodução são importantes para entender o ciclo de vida das espécies, principalmente 
a fim de estabelecer políticas de manejo de recursos pesqueiros e preservação das espécies.O 
ciclo anual de desenvolvimento gonadal dos exemplares O. oglinum, foi caracterizado com os 
valores médios mensais do índice gonadossomático. Segundo ISAAC-NAHUM & VAZZOLER 
(1987), este indicador é bastante eficiente para determinar o grau de desenvolvimento e o 
período reprodutivo. 

A análise do IGS demonstrou que o período reprodutivo de O. oglinum é curto de 
apenas 3 meses indicando que a espécie pode estar realizando desovas várias vezes ao longo 
do ano, demonstrando assim desova do tipo parcelada. A desova ocorreu no fim da primavera 
e provavelmente no verão haverá picos de desova, pois durante estes períodos sazonais a 
temperatura da água torna-se propícia para o bom desenvolvimento da prole. 

O início do processo de amadurecimento das gônadas demonstra ser similar ao 
consumo das reservas energéticas contidas no fígado, ao analisarmos o IHS. Diante disso, 
pode-se supor que a partir do momento em que as gônadas começam a maturar, os recursos 
energéticos deixam de ser investidos no crescimento e passam a ser utilizados para esse fim. 
O mesmo foi observado para a análise do fator de condição (K) que é uma medida que 

0534



SILVA ET AL (2011) 
 

 

 

fornece informações confiáveis do bem-estar fisiológico da espécie (BRAGA, 1986) e seu valor 
reflete condições alimentares recentes e gastos de reservas em atividades cíclicas (VAZZOLER, 
1996). 
  

CONCLUSÕES 

Embora os resultados encontrados neste trabalho possam ser utilizados na tomada de 
decisões referentes ao manejo pesqueiro desta categoria, é importante salientar que são 
ainda preliminares e não conclusivos. Assim, não esgota a necessidade da manutenção dos 
estudos sobre a pesca e biologia de O. oglinum, que compõem a categoria de pescado mais 
capturada na região. 
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RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar o nível de aceitação do 
queijo coalho de leite caprino por alunos do IFRN, 
campus Apodi, durante a I Expotec. Foi aplicado o teste 
de análise sensorial, método afetivo, do tipo 
“aceitação”. Dos 46 alunos que participaram como 
provadores não treinados, 43,4% demonstraram 
indiferença quanto ao produto testado, enquanto que 

34,7% gostaram e aceitaram bem o queijo coalho de 
leite de cabra. Os provadores que demonstraram 
rejeição pelo queijo fizeram a observação de que o 
produto possuía odor desagradável, portanto, este fato 
representa ainda um dos maiores problemas para a 
aceitação dos derivados do leite caprino. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: análise sensorial, cabra, lácteos, queijo caprino 

 

ACCEPTANCE OF DAIRY GOAT CHEESE FOR STUDENTS IFRN 
 

The objective was to assess the level of 
acceptance of cheese rennet goat milk for students 
IFRN, Apodi college during the First Expotec. We applied 
the test of sensory, affective method, such as 
"acceptance." Of the 46 students who participated as 
non-trained panelists, 43.4% demonstrated indifference 

to the product tested, while 34.7% agreed and liked the 
cheese and goat milk. The rejection by the tasters 
showed that cheese made the observation that the 
product had an unpleasant odor, so this fact is still a the 
biggest problems for the acceptance of dairy goats.  

 

 KEY-WORDS: sensory analysis, goat, milk, goat cheese 
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ACEITAÇÃO DO QUEIJO DE LEITE DE CABRA PELOS ALUNOS DO IFRN 

 
INTRODUÇÃO 
 

O leite de cabra é considerado um alimento de alto valor biológico e possui 
características importantes para a fabricação de derivados. No Brasil, o consumo de leite de 
cabra cresceu com a importação de matrizes leiteiras, melhoramento genético e aumento de 
novas instalações para a produção industrial desse produto. No período de 1980 a 1992, 
houve um aumento de 51,8% na produção nacional, indicando um crescente interesse na 
atividade (SOUZA et al., 2008). Os alimentos lácteos caprinos são uma alternativa interessante 
do ponto de vista nutricional, tendo em vista a elevada digestibilidade (CORREIA et al., 2008).  

Apesar de suas vantagens nutricionais, atualmente existe pequeno número de 
produtos derivados do leite caprino sendo comercializados no mercado de laticínios. Grande 
parte da produção de leite caprino no Brasil é voltada para a comercialização de leite fluido, 
distribuídos em sua maioria pelos programas governamentais principalmente no Nordeste, ou 
em pó, nos estados do Sul e Sudeste. O crescimento na produção do leite de cabra e de seus 
derivados, evidenciado nos últimos anos, gerou a expansão do mercado que, até bem pouco 
tempo, era restrito ao setor pediátrico e geriátrico. Produtos de qualidade, como o próprio 
leite, queijos finos e iogurte estão conseguindo atingir outras camadas da sociedade (Pereira, 
2000). 

Do ponto de vista da fabricação de queijos, o leite de cabra quando comparado ao 
leite bovino, apresenta algumas características especiais, destacando-se por apresentar 
glóbulos de gordura menores, o que promove um desnate natural mais lento e melhor 
absorção na mucosa intestinal; não possuir β-caroteno, resultando em uma coloração mais 
branca; conter duas vezes mais ácidos graxos de cadeia curta, o que confere o pronunciado 
sabor e aroma aos queijos; em geral, possuir menor teor de proteínas, sendo menor a 
quantidade de caseína e maior teor de substâncias nitrogenadas não protéicas; e, por fim, 
apresentar um teor ligeiramente maior de cálcio (GOMES et al., 2004). 

O queijo de leite de cabra tipo coalho é um alimento tradicional, que vêm agregando 
valor a toda cadeia produtiva do setor. A produção de queijo utilizando este leite ainda é 
pouco conhecida entre os consumidores, devido à falta de informação sobre a importância 
das características nutricionais para a saúde. Possuem sabor e aroma singulares (MARINHO et 
al., 2010).  

Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o nível de aceitação do queijo coalho por 
alunos do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
campus Apodi, a fim de gerar informações que possam contribuir para a melhoria do produto 
e maior satisfação dos consumidores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A pesquisa foi realizada durante a realização da I Expotec, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi, em outubro de 2010. 
 Foram aplicados testes de “aceitação”, do método de análise sensorial afetivo, com 46 
alunos, provadores não treinados, e, para expressar suas opiniões sobre o queijo de leite de 
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cabra experimentado, os provadores utilizaram escala hedônica de 5 pontos, variando de 
“gostei extremamente” a “desgostei extremamente” (CHAVES & SPROESSER, 1999). Para cada 
termo hedônico os julgadores avaliaram a amostra colocando o termo que mais se 
identificaram, de acordo com a legenda, 1 desgostei muito, 2 desgostei, 3 indiferente, 4 
gostei, 5 gostei muito (Figura 1). 
 Os provadores não sabiam qual era a matéria prima que deu origem ao queijo, ou seja, 
não foi revelado antecipadamente, que o queijo era fabricado a partir de leite caprino. 
 
 

 
 

Figura 1. Teste do método de análise sensorial afetivo aplicado aos alunos do IFRN, campus 
Apodi. 

 
O queijo analisado foi fabricado artesanalmente, em propriedade rural do município 

de Apodi. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Foi observado que, dos 46 provadores de sexo distintos (Figura 2), 21,7% rejeitaram o 
queijo coalho caprino, 43,4% foram indiferente e apenas 34,7% demonstraram gostar do 
produto (Figura 3). Sem dúvidas, o queijo caprino é diferente do queijo fabricado com leite 
bovino, pois possui cor, sabor e aroma característicos. Porém, a maioria dos consumidores 
possui percepções sensoriais condicionadas ao queijo bovino, o que os leva a procurar por 
características deste no queijo caprino e isso gera, na maioria das vezes, certa frustração. 
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Figura 2. Percentual de alunos provadores, 
segundo o sexo. 

 

 

 

Figura 3. Percepção dos alunos do IFRN quanto à avaliação sensorial do queijo coalho de 
leite de cabra. 

 

 Outros fatores que podem ter interferido na baixa aceitação do queijo testado são a 
falta de consumo habitual, o desconhecimento sobre o excelente valor nutricional e a 
propaganda negativa que ainda persiste em relação ao manejo higiênico na obtenção do leite 
caprino. Muitos provadores fizeram a observação de sentir cheiro desagradável no queijo, o 
popular “cheiro de bode”, mesmo tendo sido produzido de forma adequada. 

 Isso deixa claro que, ainda que se realizem todos os cuidados necessários na produção 
do leite e de seus derivados, é necessário que se trabalhe a conscientização da população em 
relação aos produtos lácteos da caprinocultura e que estes sejas disponibilizados nos 
mercados de forma atrativa, com propagandas positivas, que estimulem o seu consumo e sua 
aceitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa permitiu observar que se faz necessário um trabalho mais detalhado de 
divulgação das qualidades nutricionais e características sensoriais do queijo caprino, a fim de 
melhorar sua aceitação pelos consumidores. 
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RESUMO  
 
Os pequenos ruminantes, caprinos e ovinos são espécies de elevada importância econômica e social para a maioria 
dos pequenos criadores do nordeste brasileiro, esses animais são de fundamental importância para a permanência 
do homem no campo, em especial para os criadores do vale do Assu - RN. Este trabalho foi realizado com ovinos e 
caprinos inicialmente em três propriedades dos municípios de São Rafael, Assu e Ipanguaçu, pertencentes ao Vale do 
Assu – RN. Objetivou-se com este trabalho avaliar a sanidade do rebanho de caprinos e ovinos através de exames 
parasitológicos de fezes (Opg), por amostragem aleatória dos animais das propriedades estudadas. Os exames foram 
realizados no Laboratório de Saúde Animal do IFRN – Ipanguaçu. O número de animais presentes nessas 
propriedades foi de 450 animais, sendo 60 caprinos e 390 ovinos. Destes, foram examinados 48 (10,67%) para 
pesquisa de Opg, onde 30 (62,5%) animais apresentaram presença de ovos de Strongyloidea (100%) e Eiméria 
(6,67%). Conclui-se, ainda que parcialmente uma elevada infestação de ovos de parasitas que pode estar 
comprometendo a saúde e o desenvolvimento da produção animal. 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, manejo sanitário, sanidade animal. 

 

Parasitological analysis of small ruminants Valley of Assu-RN 

ABSTRACT  
 
Small ruminants, goats and sheep are species with high economic and social importance for most small farmers in the 
northeast, these animals are of fundamental importance to the permanence of man in the field, especially for the 
farmers of the valley of Assu - RN . This work was carried out with sheep and goats in the first three properties in the 
municipalities of San Rafael, Assu and Ipanguaçu belonging to Vale do Assu - RN. The objective of this study was to 
evaluate the health of the herd of goats and sheep by examination of parasitological stool examinations, by random 
sampling of animals of each property. The examinations were performed at the Animal Health Laboratory IFRN - 
Ipanguaçu. Was observed with the partial results of a high insfetação eggs of the parasites belonging to the 
superfamily Strongyloidea, 30 (%) and some with the presence of Eimeria 2 (%) encountered through parasitological 
tests in goats and sheep surveyed. Therefore, we conclude the existence of a partially high parasitic infestation in 
small ruminants. 

 

 KEY-WORDS:  Epidemiology, health management, animal health. 
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INTRODUÇÃO 
 
A caprino-ovinocultura brasileira vem alcançando um destaque cada vez maior na pecuária, apresentando-se 
como uma excelente fonte de renda para os pequenos e médios produtores rurais de todas as regiões brasileiras. 
(Gregory e Benesi, 2006). 
Os caprinos e ovinos juntamente com outras espécies domésticas foram os primeiros a serem introduzidos no 
Brasil, trazidos por colonizadores portugueses para o Nordeste (MAIA et al., 1997). Segundo Soares et al. (2007), 
o Nordeste possui o maior rebanho de caprinos, são explorados basicamente  em sistemas  de  produção  
tradicional. Este índice está atrelado ao baixo nível de tecnologia empregado, que incorre em índices 
reprodutivos baixos, elevada mortalidade em todas as fases da criação acarretando uma baixa produtividade 
(Freitas  et  al.,  2005). 
De acordo com Borges, et al. (2002), as principais doenças parasitológicas que acometem caprinos e ovinos são 
causados pelos ectoparasitas (sarna, piolhos, bernes, moscas e miíases) e endoparasitas (helmintoses, eimeriose, 
enterites). Em relação às endoparasitoses, a verminose é a principal das afecções que afetam o rebanho caprino, 
sendo responsável pela alta taxa de mortalidade, retardo do crescimento, baixa produção de leite e baixa 
fertilidade, causando grandes perdas econômicas (Soares, et al., 2007). Segundo Gregory & Benesi (2006), a 
enfermidade mais freqüente em caprinos e ovinos atendidos no Hospital de Ruminantes do VCM/HOVET – 
FMVZ/USP foram as verminoses de origem parasitária e as enfermidades infecciosas para caprinos e ovinos, a 
quarta e a sexta doença mais diagnosticada respectivamente. 
Entretanto, as endoparasitoses gastrintestinais se constituem no principal entrave para a produção de caprinos e 
ovinos, em todo o mundo, especialmente nas regiões tropicais, onde os prejuízos econômicos são mais 
acentuados. (VIEIRA, 2005). 
Apesar de não se poder quantificar com exatidão as perdas econômicas ocasionadas pelos endoparasitos, sabe-
se que em Saúde Animal eles são uma das principais causas do baixo desempenho dos rebanhos (VIEIRA, 2005).  
A pratica frequente de exames parasitológicos de fezes como o Opg (Contagem de ovos por gramas de fezes), 
ajuda no controle da verminose, pois indica o grau de infestação do rebanho (SOARES, et al., 2007). 
Diante disso, objetivou-se pesquisar a situação sanitária dos pequenos ruminantes em propriedades do Vale do 
Assu – RN. 
  
METODOLOGIA 
 
As visitas foram realizadas nas propriedades do Vale do Assu-RN para coleta de fezes dos animais no período de 
julho a agosto de 2011, o início dos trabalhos deu-se pelo plantel de ovinos pertencentes ao IFRN - 
Ipanguaçu/RN, em seguida, estendeu-se para as propriedades em Assú (Fazenda Casa Forte) e São Rafael (Sítio 
Olho D’água). As amostras de fezes foram colhidas diretamente da ampola retal, previamente lubrificada com 
glicerina, utilizou-se sacos coletores com a devida identificação do animal e a propriedade correspondente. Após 
a coleta de fezes dos animais, foram armazenadas e acondicionadas em caixa de isopor, em seguida conduzida 
para o Laboratório de Saúde Animal do IFRN-Campus Ipanguaçu para realização dos exames parasitológicos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram visitadas três propriedades com um total de 450 animais, sendo 60 caprinos e 390 ovinos, destes foram 
coletados amostras de fezes para exame parasitológico de 48 animais, sendo 11 amostras de fezes de caprinos e 
36 ovinos de forma aleatória, entre animais jovens e adultos. 
De acordo com os exames parasitológicos de fezes, constatou-se que dos 48 (10,67%) animais examinados, 30 
(62,5%) animais apresentaram presença de ovos de Strongyloidea (100%) e Eiméria (6,67%) na pesquisa de OPG. 
Na Tabela 01 são relatados os dados dos exames parasitológicos de fezes dos pequenos ruminantes de acordo 
com as propriedades pesquisadas, a espécie envolvida e o número de Opg dos animais, realizados no Laboratório 
de Saúde Animal do IFRN – Ipanguaçu - RN.  
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       Tabela 1: Exames parasitológicos de fezes (OPG) de pequenos ruminantes, segundo as 
propriedades dos municípios do Vale do Assu - RN, 2011. 

                                  

    
 

 
 

Municípios 

Espécie Animal   
Caprinos Ovinos   

↑ de 500 
(OPG) 
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22 
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- 

 
- 

 
01 

 
04 

 
06 

 
11 

 
01 (9%) 

Assu (Casa Forte)  
- 

 
- 

 
- 

 
04 

 
01 

 
10 

 
15 

 
04 (26,67%) 

 
Total 

 
05 

 
05 

 
01 

 
12 

 
07 

 
18 

 
48 

 
17% 

 

Os resultados deste trabalho corroboraram com Gregory & Benesi (2006), onde eles 
constataram que a enfermidade mais frequente em caprinos e ovinos atendidos no Hospital 
de Ruminantes do VCM/HOVET – FMVZ/USP foram às verminoses de origem parasitária. 
Torna-se necessário adotar um manejo sanitário apropriado e manter condições mínimas de 
práticas higiênico-sanitárias, além de adequar as condições das instalações capazes de 
promover a saúde e preservar o bem estar animal. 
Aconselha-se a higienização semanal das instalações e a limpeza deve ser intensificada 
durante a maior ocorrência de parição e no período das chuvas.  O esterco deve ser estocado 
fora do alcance dos animais, devendo ser utilizado nas áreas cultivadas, desde que bem 
curtido (Soares, et al., 2007). 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos através dos exames parasitológicos indicam um porcentual elevado de 
grande infestação de ovos de parasitas nos ovinos e caprinos das propriedades visitadas. 
Percebendo principalmente a presença dos ovos do gênero Strongyloidea e Eimeria. 
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RESUMO  
 
Os pequenos ruminantes, caprinos e ovinos são espécies de elevada importância econômica e social para a maioria 
dos pequenos criadores do nordeste brasileiro, esses animais são fundamentais para a permanência do homem no 
campo, em especial para os criadores do Vale do Assu - RN. O presente trabalho teve como objetivo descrever o 
perfil sanitário, manejo e as principais doenças que acometem os pequenos ruminantes do Vale do Assu, através de 
uma amostragem aleatória de propriedades de criação desses animais. O trabalho de campo foi baseado na 
elaboração e preenchimento de questionário, aplicado aos criadores. Os resultados parciais deste trabalho foram 
obtidos através de visitas a três propriedades localizadas em Assu (Fazenda Casa Forte), Ipanguaçu (Fazenda Escola 
do IFRN - Ipanguaçu) e São Rafael (Sítio Olho D’água) entre os meses de julho e agosto de 2011. Os principais 
problemas sanitários identificados segundo relato dos proprietários foram verminoses, lesões de casco, mal do 
caroço e raiva. Constatou-se que 66,67% das instalações consultadas e o manejo adotado eram inadequados para a 
criação de caprinos e ovinos. Verificou-se então, que existe deficiência na construção das instalações, nos aspectos 
sanitários e práticas de manejo, o que ficou constatado a presença de doenças nesses animais. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, manejo sanitário, sanidade animal. 

 

ASPECTS OF HEALTH FACILITIES AND MAJOR CREATIONS DISEASES THAT AFFECT THE SMALL 
RUMINANT VALLEY ASSU 

ABSTRACT  
Small ruminants, goats and sheep are species with high economic and social importance for most small farmers in the 
northeast, these animals are essential to man's stay in the field, especially for the farmers of the Valley of Assu - RN. 
This study aimed to describe the health profile, management and the main diseases affecting small ruminants Valley 
Assu, through a random sampling of animals to those properties. The field work was based on the development and 
completion of questionnaire, applied to the creators. Partial results of this study were obtained through visits to 
three properties located in Assu (Farm House Forte), Ipanguaçu (Farm School IFRN - Ipanguaçu) and San Rafael (Eye 
Site Water) between the months of July and August 2011. The main health problems identified the second report of 
the owners were worms, hull damage, harm stone and anger. It was found that 66.67% of the facilities and 
management adopted were found unsuitable for the creation of goats and sheep. It soon became apparent that 
there is a deficiency in the construction of facilities in health aspects and management practices, which was verified 
the presence of disease in these animals. 
 

 KEY-WORDS: Epidemiology, health management, animal health. 
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ASPECTOS SANITÁRIOS DAS INSTALAÇÕES E AS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ACOMETEM AS 
CRIAÇÕES DOS PEQUENOS RUMINANTES DO VALE DO ASSU  

 
INTRODUÇÃO 
 
A caprino-ovinocultura brasileira, em vista do grande crescimento, vem alcançando um 
destaque cada vez maior na pecuária, apresentando-se como uma excelente fonte de renda 
para os pequenos e médios produtores rurais de todas as regiões brasileiras. O Brasil possui 
um rebanho caprino e ovino de aproximadamente 12,6 e 13,9 milhões de cabeças 
respectivamente, distribuídos por todo país (Gregory & Benesi, 2006). 
De acordo com Borges, et al. (2002), As principais doenças de origem microbiana que 
acometem caprinos e ovinos são causados pelos ectoparasitas (sarna, piolhos, bernes, moscas 
e miíases) endoparasitas (helmintoses, eimeriose, enterites), doenças bacterianas (linfadenite 
caseosa, pododermatite, enterotoxemia, brucelose, tuberculose, ceratoconjuntivite, 
leptospirose, micoplasmose, toxoplasmose, clostridioses, tétano e botulismo) e as doenças 
virais como artrite encefalite caprina viral - CAEV, ectima contagioso, aftosa e raiva.  
Em relação às endoparasitoses, a verminose é a principal das afecções que afetam o rebanho 
caprino, sendo responsável pela alta taxa de mortalidade, retardo do crescimento, baixa 
produção de leite e baixa fertilidade, causando grandes perdas econômicas (Soares, et al., 
2007).  
Segundo Soares, et al., 2007, as  instalações  devem  ser consideradas simples, funcionais, 
econômicas e confortáveis. No sentido de promover produção eficiente e o bem estar animal.  
A instalação de uma conduta rotineira em submeter o rebanho a um manejo correto e 
racional é o primeiro passo para aumentar os índices de produtividade (Souza, 2000). 
Diante disso, objetivou-se pesquisar as condições sanitárias das instalações e as principais 
doenças que acometem os pequenos ruminantes do Vale do Assu-RN relatados pelos 
criadores.  
 
METODOLOGIA 
 
Elaboração e preenchimento de questionário aplicado aos criadores da caprino-ovinocultura e 
observação do ambiente para descrever o manejo, as condições sanitárias das instalações e as 
principais doenças relatadas pelos proprietários, que acometem a criação dos pequenos 
ruminantes do Vale do Assu. 
 
RESULTADOS E DISCURSÕES  

Os resultados parciais deste trabalho foram obtidos através de visitas a três propriedades 
localizadas em Assu (Fazenda Casa Forte), Ipanguaçu (Fazenda Escola do IFRN - Ipanguaçu) e 
São Rafael (Sítio Olho D’água) entre os meses de julho e agosto de 2011. O número de animais 
presentes nessas propriedades foi de 450 animais, sendo 60 caprinos e 390 ovinos. Os 
principais problemas sanitários identificados segundo relato dos proprietários foram 
verminoses, lesões de casco, mal do caroço e raiva. Constatou-se que 66,67% das instalações 
consultadas e o manejo adotado eram inadequados para a criação de caprinos e ovinos. 
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De acordo com as informações relatadas por proprietários e responsáveis pelos animais, 
segue abaixo dados sobre as condições sanitárias dos apriscos onde são criados os animais e 
as principais doenças que os acometem:  

 

 

Figura 01: Aspectos Sanitários dos estábulos das propriedades de criações de caprinos e 
ovinos do Vale do Assu - RN, 2011. 

 

 

Figura 02: Aspectos do manejo sanitários das propriedades de criações de caprinos e 
ovinos do Vale do Assu-RN, 2011. 
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Figura 03: Principais doenças que acometem as criações de caprinos e ovinos segundo os 
criadores do Vale do Assu-RN, 2011. 

Os resultados deste trabalho corroboraram com Gregory & Benesi (2006), onde eles 
constataram que a enfermidade mais frequente em caprinos e ovinos atendidos no Hospital 
de Ruminantes do VCM/HOVET – FMVZ/USP foram às verminoses de origem parasitária e as 
enfermidades infecciosas para caprinos e ovinos, a quarta e a sexta doença mais 
diagnosticada respectivamente.  
Torna-se necessário adotar um manejo sanitário apropriado e manter condições mínimas de 
práticas higiênico-sanitárias, além de adequar as condições das instalações capazes de 
promover a saúde e preservar o bem estar animal. 
 

CONCLUSÃO  

Diante dos resultados parciais observados, conclui-se que existe deficiência de forma geral 
desde a construção das instalações, aspectos sanitários e práticas de manejo, 
consequentemente o surgimentos em maior frequência de verminoses e outras doenças 
relatadas pelos proprietários.  
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RESUMO  
 

A ovinocaprinocultura é uma das atividades 
econômicas de maior importância para a região da 
chapada do Apodi no Rio Grande do Norte. Devido a sua 
tradição e vocação natural para a produção de pequenos 
ruminantes se fez necessário o estudo desta cadeia 
produtiva. O presente trabalho teve como objetivo 
registrar e quantificar quantos são os fornecedores de 
insumos, produtores, produtos, distribuidores e 
consumidores envolvidos nesta atividade. Para tanto foi 
utilizada pesquisa de campo aos elos desta cadeia no 
município de Apodi. O município apresenta uma 
estrutura que atende as necessidades destas atividades, 
são nove estabelecimentos fornecedores de insumos, 
contando com indústria de processamento de torta de 
algodão, além de um comércio estruturado para o 
fornecimento de máquinas e equipamentos. O tamanho 

do rebanho de ovinos encontrado foi de 16.495 animais 
e o de caprino foi de 10.090. O município conta ainda 
com uma indústria de laticínios, que beneficia o leite de 
cabra, com a pasteurização e envase para distribuição a 
programas governamentais. Os abates de ovinos e 
caprinos são realizados no matadouro municipal. O 
abate clandestino representa 72,11%, dos animais 
comercializados. Com relação ao consumo dos produtos 
da ovinocaprinocultura a carne teve a preferência em 
86% dos entrevistados. O consumo per capita destas 
carnes é de 2,5 kg/hab/ano, maior que a média do 
Brasil. Apesar de expressiva na formação da renda, essa 
atividade ainda precisa avançar nas relações sociais, na 
forma de associativismo, para buscar uma produção 
mais integrada, organizada, principalmente entre os 
produtores.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: comercialização, economia, mercado, organização, ruminantes. 

 

DESCRIPTION OF THE ARRANGEMENT OF PRODUCTION OF THE CITY OF CAPRINOVINOCULTURA 
APODI  

ABSTRACT  
 

The Sheep and Goat Farming is one of the most 
important economic activities for the region of the 
Apodi plateau in Rio Grande do Norte. Because of its 
tradition and vocation for the production of small 
ruminants was necessary to study this chain. This study 
aimed to record and quantify how many input suppliers, 
producers, products, distributors and consumers 
involved in this activity. For this field study was used to 
link in this chain in the city of Apodi. The city has a 
structure that meets the needs of these activities are 
nine establishments input suppliers, processing industry 

relying on cotton cake, and a structured trade for the 
supply of machinery and equipment. The size of the 
flock of sheep was found to be 16,495 animals and 
goats was 10,090. The city also has a dairy industry, 
which benefits from goat's milk, with pasteurization and 
packaging for distribution to government programs. The 
slaughtering of sheep and goats are held in the 
municipal slaughterhouse. The illegal logging represents 
72.11% of traded animals. Regarding consumption of 
meat products from Sheep and Goat Farming was 
preferred in 86% of respondents. The per capita 
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consumption of meat is 2.5 kg / inhabitant / year, higher 
than the average for Brazil. Although significant in the 
formation of income, such activity still needs to advance 

in social relations in the form of associations, to seek a 
more integrated production, organized, especially 
among farmers. 

 KEY-WORDS: commercialization, economics, marketing, organization, ruminants. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO PRODUTIVO DA CAPRINOVINOCULTURA DO MUNICÍPIO DE 
APODI 

 
INTRODUÇÃO 
 

A ovinocaprinocultura na região oeste do estado do Rio Grande do Norte se apresenta 
como mais uma atividade geradora de renda para os produtores rurais. Goulart et al. (2009) 
relatam que o grande problema da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura nas regiões 
central e oeste potiguar, referem-se aos canais de distribuição dos produtos. A produção de 
leite tem como destino único o programa do leite do Governo do Estado, não ocorrendo à 
comercialização de leite e derivados com clientes privados. Embora alguns autores Martins et 
al. (2007) relatem que a região da chapada do Apodi, composta pelos municípios de Apodi, 
Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas, seja uma das dez mais populosas do 
país, com uma densidade de 21,833 cabeças de caprinos por km², a falta de organização entre 
os elos produtivos da cadeia é um dos fatores limitante para o desenvolvimento desta 
atividade. O número de animais destinados ao abate é muito menor do que a capacidade 
instalada dos dois frigoríficos da região, que se encontram fechados por falta de animais. 

Portanto não adianta procurar aumentar o consumo destas carnes se ainda não temos 
animais suficientes para abastecer os mercados locais. Segundo Holanda Júnior (2003), a 
renda das famílias brasileiras aumentou nos últimos anos e isso faz com que nas pequenas 
cidades do interior do Nordeste o consumo de carnes de caprinos e ovinos seja maior nos 
primeiros quinze dias do mês, período em que os benefícios sociais do Governo Federal são 
disponibilizados nas contas. 

Martins (2003) acredita que a carne caprina seja a carne do futuro, pois é uma carne 
magra, que atende às exigências dos consumidores por carnes mais magras. O autor cita para 
reforçar sua afirmação que “o crescimento anual médio do consumo per capita de carne 
caprina é substancialmente maior que as demais (2,54% ao ano contra - 0,73% da carne 
bovina). 

O objetivo desta pesquisa foi fazer a caracterização dos elos que compõe a cadeia 
produtiva da ovinocaprinocultura do município de Apodi, procurando quantificar, identificar e 
registrar seus principais gargalos. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa foi realizada no município de Apodi, que segundo o IBGE (2010), tem uma 
população de 34.777 habitantes, sendo 17.545 na zona urbana e 17.232 na zona rural, 
localizado na microrregião da chapada do Apodi, com área de 1.549,4 km2, temperatura 
média anual de 28,1°C, umidade relativa média anual do ar de 68%, com 2.700 horas de 
insolação e coordenadas geográficas: Latitude 5°39’51”sul e longitude: 37°47’56” oeste, 
distante 328 km da Capital do estado, Natal e limitasse como os municípios visualizados na 
figura 1. As informações do número de produtores e do tamanho dos rebanhos de caprinos e 
ovinos foram obtidos do cadastro das campanhas da febre aftosa de 2010. As outras 
informações foram coletadas mediante consulta aos responsáveis em formar os elos da 
cadeia produtiva da caprinovinocultura, como as entidades públicas e privadas, produtores, 
técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente à produção, comercialização, 
industrialização, fiscalização, fomento e assistência técnica à agropecuária. Para o elo dos 
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consumidores foi elaborado um questionário, onde 51 consumidores, escolhidos 
aleatoriamente em estabelecimentos visitados (supermercado e feira livre), responderam 
perguntas de forma direta aos entrevistadores. Foi utilizada a estatística descritiva para 
apresentação dos resultados. 

 
Figura 1: mapa político do município de Apodi. 

Fonte: Base Municipal de Informações das Águas Subterrâneas Município de Apodi - RN 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Encontram-se registrados no município 150 produtores de caprinos e ovinos, dos quais 
10, 74, 35 e 31 são moradores das regiões da areia, Chapada, Pedra e da Várzea 
respectivamente, os produtores foram cadastrados no escritório da Emater na zona urbana do 
município. Para que uma cadeia produtiva tenha sucesso, todos os integrantes devem ser 
mapeados, conhecidos, pois para a sobrevivência da cadeia e dos seus elos esses tem que 
interagir uns com os outros. 

Neste sentido o elo responsável pela distribuição dos insumos, tem nove 
estabelecimentos na zona urbana de Apodi, que fornecem máquinas agrícolas do tipo 
forrageiras (desintegrador e moedor de forragens e grãos), rações concentradas prontas para 
uso, suplementos minerais e medicamentos. Em geral esses insumos são vendidos com 
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indicação para todas as espécies de ruminantes, o que colabora com Goulart et al. (2009), pois 
segundo os autores, a ovinocaprinocultura é uma cadeia produtiva secundária dentro dos 
objetivos destas lojas. Existe na cidade uma indústria de torta de algodão, que é insumo 
básico na formulação de rações para ovinos e caprinos, além do farelo de trigo, milho em 
grão, farelo de milho, farelo de soja e o sal comum, que foram encontrados na maioria dos 
estabelecimentos. 

A comercialização de silagem, já é uma realidade, e cria a especialização de produtores 
na produção de forragens, insumo de grande importância para os produtores que pretendem 
fazer só a parte de terminação de borregos e cabritos. Ainda os maiores compradores são os 
produtores de bovinos. 

O município de Apodi foi conhecido como um dos maiores produtores de caprinos do 
Estado, tendo nesta atividade o maior rebanho da pecuária municipal. Segundo Martins et al. 
(2007), a região da chapada do Apodi é uma das dez regiões mais populosas do país, com uma 
densidade de 21,833cabeças/km2. Atualmente o rebanho caprino soma 10.090 cabeças, e o 
rebanho ovinos totaliza 16.495 cabeças, vale ressaltar que somente foram cadastrados os 
produtores que procuraram o escritório da Emater, no município, já que o cadastro só é 
obrigatório para os criadores de bovinos. Portanto, o número de produtores de caprinos e 
ovinos pode ser bem maior do que os 150 cadastrados e consequentemente terem um 
rebanho superior ao apresentado de 26.585 cabeças. O maior rebanho de caprino foi 
localizado na microrregião da chapada, com um rebanho de 530 animais, sendo 130 machos e 
400 fêmeas. O menor rebanho foi encontrado na microrregião da pedra, no distrito de 
melancias, com um rebanho de 20 animais. 

Por microrregião o rebanho de caprino e de ovino no município de Apodi está assim 
distribuído conforme tabela 1 e 2. 

Tabela 1: Distribuição das 10.090 cabeças de caprino no município de Apodi/RN, 
segundo dados da Emater/RN no ano de 2010.  

Região Localidades visitadas Tamanho do rebanho 
(cab.) 

Areia 24 Sítios 507 
Chapada 44 Assentamentos 5.454 
Pedra 28 Sítios 2.286 
Vale (Várzea) 31 Sítios 1.844 

 
Os rebanhos das microrregiões da várzea e da areia que são tradicionalmente áreas de 

produção de vegetal (Arroz, Melancia, Melão, cajueiro, etc) são de menores dimensões. Por 
este motivo é menor do que nas outras duas microrregiões. 

Tabela 2: Distribuição do rebanho de ovinos nas microrregiões de Apodi. 

Região Produtores visitados Tamanho do rebanho 
(cab.) 

Areia 62 3.434 
Chapada 127 5.584 
Pedra 70 3.644 
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Vale (várzea) 91 3.833 

 
A microrregião da chapada foi a que apresentou o maior rebanho de ovinos do 

município, mas o maior produtor encontra-se na microrregião da várzea, com um rebanho de 
439 animais. 

Fazendo um comparativo destes dados como os apresentados pelo IDEMA, 2003 para 
o efetivo do rebanho de caprinos (33.824) e ovinos (12.054) do município de Apodi, 
observasse um aumento no tamanho do rebanho ovino e uma redução muito grande no 
rebanho de caprinos, que não foi explicado pelos entrevistados. 

O sistema de produção na sua grande maioria é o extensivo, colaborando com Souza 
(2007), que embora já existam criadores utilizando técnicas mais modernas de criação, ainda 
persistem na sua grande maioria, aqueles que exercem essa atividade de forma tradicional, 
utilizando rebanhos comuns (sem padrão de raça definida). 

As principais dificuldades relatadas pelos produtores destes pequenos ruminantes 
foram; a falta de assistência técnica, a burocracia ao acesso ao crédito, a desorganização dos 
produtores em associativismo e à falta de acesso a água, que apesar de ter, de boa qualidade 
com uma grande vasão no subsolo, não existe recursos financeiros para essa captação. 

Estudando o tamanho das propriedades no Brasil, segundo o IBGE 2006, 3.213.863, 
que representa 62,1% das propriedades do país tem área menores de 20 ha. Isso sugeri aos 
produtores que os sistemas de produção tradicional deve mudar para uma forma de gestão e 
organização mais eficiente das propriedades, com grupos de produtores trabalhando fases 
diferentes da produção, cria, recria de fêmeas, terminação de borregos e produção de 
forragens. 

O terceiro elo da cadeia é o do seguimento de processamento ou transformação da 
carne e do leite produzido e seus derivados. Quanto ao processamento da carne, não existe 
no município frigorífico e nem outro tipo de indústria que possa beneficiar os produtos e 
transformá-los em embutidos, enlatados, defumados de caprinos e ovinos. Os animais são 
abatidos no matadouro municipal. 

Os períodos de maior consumo destas carnes são nos meses de agosto e fevereiro 
devido às festas, como vaquejada e carnaval, respectivamente. O peso médio das carcaças foi 
de 11,72 kg, com um desvio padrão de ±0,741 kg, esta média de peso é compatível com os da 
literatura que varia de 10 a 12 kg por carcaça/animal. Esse parâmetro do peso da carcaça, não 
pode ser usado como um indicador de carcaça ideal para o abate sendo importante observar 
o escore de condição corporal do animal na hora do abate. 

O número médio de animais abatidos por mês foi de 171,22 ± 7,07, conforme tabela 3. 
Foi registrada a saída de 100 animais vivos por semana de Apodi, para ser abatido e 
comercializado no município de Mossoró. Existem ainda os abates clandestinos, ou seja, 
aqueles que são abatidos sem a guia de trânsito animal – GTA e fora do matadouro municipal. 

Tabela 3: abates de caprinos e ovinos, separados por sexo, no matadouro público do 
município de Apodi, durante o ano de 2010. 

Meses Machos Fêmeas Total de Animais Peso em Kg 
Janeiro 120 38 158 1.975 
Fevereiro 148 52 200 2.520 
Março 132 43 175 2.205 
Abril 128 35 163 1.956 
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Maio 115 60 175 1.837 
Junho 127 48 175 2.012 
Julho 136 31 167 1.837 
Agosto 144 33 177 2.124 
Setembro 132 28 160 1.760 
Outubro 142 38 180 2.070 
Novembro 135 36 171 1.966 
Dezembro 128 45 173 1.903 
Total 1.587 487 2.074 24.165 
Média  131,88 39,33 171,22 1.940,55 
Desvio padrão 0 7,07 7,07 37,47 

 
Quanto ao processamento da pele de caprinos e ovinos não existe indústria para o 

processamento no município. Toda pele produzida na região da chapada do Apodi é vendida 
para ser transformada em outros estados da federação, como Paraíba e o estado do Para, ao 
preço de R$ 5,00 a R$ 5,50 a pele do ovino e de R$ 3,00 a R$ 3,50 a pele do caprino. Essa 
diferença dentro da mesma espécie é devido a salga da pele. 

A quantidade de peles comercializadas é de aproximadamente 270 peles por mês. Este 
número é 36% superior aos abates registrados no matadouro municipal de Apodi. 

Quanto ao processamento do leite caprino, a usina de laticínios de Apodi – ILA 
beneficia 800 litros de leite de cabra por dia com distribuição na região oeste do Estado em 12 
municípios. O preço pago aos produtores é de R$ 1,30 por litro de leite, considerado por 
alguns produtores um bom preço, já que eles não sabem quanto custa sua produção. 

Quanto à comercialização, da carne da ovinocaprinocultura no município de Apodi 
essa é destinada aos supermercados, açougues, restaurantes e bares, além da vendida na 
feira livre municipal e distribuída aos programas governamentais, conforme tabela 4. 

 
Tabela 4: Comercialização de carnes de caprinos e ovinos no município de  

Apodi durante o ano de 2010. 
Locais comercializados Carcaças 

(Unidade) 
Peso em kg Valor  

(R$ 9,00) 
Feira livre municipal 3.024 35.441 318.969,00 

Açougues 2.247 26.335 237.015,00 
Supermercados 917 10.747 96.723,00 

Restaurantes/Bares 912 10.688 96.192,00 
Programas institucionais 336 3.938 35.442,00 

Total comercializado 7.436 87.149 784.341,00 
 
Deste número total de carcaças comercializadas 7.436, apenas 27,89 são abatidos no 

matadouro municipal o restante de 72,11% caracteriza o tamanho do abate clandestino no 
município. Esses abates sem inspeção sanitária não prejudica somente o município, como 
também toda a cadeia produtiva, desde o próprio produtor rural, até o consumidor final que 
teria mais segurança ao se alimentar de uma carne que teve fiscalização até chegar a sua 
mesa. Não podemos colocar a culpa somente no atravessador que pratica essa irregularidade, 
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mas também no governo que não fiscaliza principalmente os pontos de venda para saber a 
origem das carnes comercializadas. 

A comercialização do leite caprino no município de Apodi é realizada pela ILA, que 
atende ao programa do governo estadual e federal, com a distribuição deste leite nas 
instituições públicas. O público são crianças de seis meses a três anos de idade, idosos e 
enfermos. Os derivados do leite de cabra como o queijo e o doce de leite são comercializados 
em pequena escala na feira livre e por encomenda direta aos produtores. 

Dentre os derivados do leite de cabra, um produto em especial de grande aceitação no 
mercado brasileiro é o Iogurte (Cordeiro & Cordeiro, 2008). Mas esse produto ainda não se 
encontra sendo comercializado no mercado de Apodi, assim como a rapadura de leite de 
cabra. 

Além da comercialização da carne e do leite da caprinocultura e da ovinocultura, 
outros produtos fazem parte da renda gerada por esta atividade no município como o esterco, 
buchada, e o couro, conforme tabela 5. Essa tabela também nos permite calcular o consumo 
per capita da carne da ovinocaprinocultura que foi de 2,5kg/hab./ano. Este valor é superior à 
média encontrada no Brasil, que é de 700 gramas/hab./ano. Enquanto que nos países do 
primeiro mundo varia de 20 a 28 kg/hab./ano, (SANSON & SANTOS, 2009). 

Tabela 5: Renda bruta projetada com a comercialização dos produtos da 
ovinocaprinocultura, no município de Apodi em 2010 

Produto Quantidade Unidade Valor 
unitário (R$) 

Valor Total por 
produto (R$) 

Carne 87.149 kg 9,00 784.341,00 
Esterco 4.461,6 Ton. 150,00 669.240,00 
Buchada 7.436 Und. 10,00 74.360,00 
Leite caprino 288.000 L 1,51 434.880,00 
Couro 7.436 Und. 4,50 33.462,00 
RENDA BRUTA    1.996.283,00 

 
Para o cálculo da estimativa da produção de esterco, foi considerada a recomendação 

de que um caprino produz 600 kg de esterco por ano, ALVES & PINHEIRO (s.d). 
Com relação ao elo dos consumidores, 86% consomem produtos da 

ovinocaprinocultura e destes a carne teve 86% da preferência, seguido por buchada 20%, leite 
de cabra também com 20%, o queijo de leite de cabra 12% e outros produtos, 8%. Quanto aos 
motivos de não consumir, 8% apontaram preços elevados, 2% disseram que não consumiam o 
leite por falta de qualidade do produto, 6% não encontravam o leite no mercado, 10% não 
encontravam o queijo no mercado. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 Apesar de apresentar um rebanho de caprinos e ovinos significativo para a produção 
de leite e carne respectivamente, esses produtores ainda se encontram desarticulados para 
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garantir uma oferta de produtos (carne) com regularidade aos mercados das grandes cidades 
do Estado. 
 O município apresenta um potencial edafoclimático e social muito importante para a 
produção de pequenos ruminantes, já que dispõe de várias ONG’S e instituições públicas para 
orientar os assentados e pequenos produtores na produção e comercialização dos caprinos e 
ovinos.   
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RESUMO  
 
Com o objetivo de avaliar o efeito do microton como 
fonte de silício na indução de resistência do milho a 
lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda, foram 
realizados dois ensaios em laboratório, constando de 
cinco tratamentos (1, 3, 6 e 10g de microton 
incorporado ao substrato antes do plantio, sendo que a 
testemunha não recebeu nenhuma aplicação) e cinco 
repetições cada. No laboratório de biologia do IFRN, 
avaliou-se a preferência das lagartas por folhas 

destacadas de plantas de milho provenientes dos 
diferentes tratamentos, bem como o consumo e a 
mortalidade dessa praga. Os resultados estão em fase de 
análise estatística, porem estima-se que a aplicação de 
microton como fonte de silício venha a aumentar a 
resistência das plantas de milho ao diminuir a 
preferencia das lagartas bem como ao interferir no seu 
consumo alimentar e sobrevivência. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Silício, gramínea, indução de resistência, Spodoptera frugiperda. 

 

MICROTON EFFECT AS A SOURCE OF SILICON INDUCTION OF RESISTANCE IN MAIZE OF A FALL 
ARMYWORM 

 
ABSTRACT  
 
The objective of this work was to evaluate the effect of 
microton silicon source in the induction of resistance of 
corn to the Spodoptera frugiperda, two trials were 
conducted in the laboratory, consisting of five 
treatments (1, 3, 6 and 10g built microton the substrate 
before planting, and the witness has not received any 
application) and five replicates each. In the biology lab 
IFRN, we evaluated the preference of caterpillars for 

detached leaves of corn plants from different 
treatments, as well as consumption and mortality of this 
pest. The results are in the process of statistical analysis, 
however it is estimated that the application of microton 
silicon source will increase the resistance of maize 
plants by reducing the preference of caterpillars as well 
as to interfere with their food consumption and 
survival. 

 

 KEY-WORDS: Silicon, grass, induction of resistance, Spodoptera frugiperda.  
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EFEITO DO MICROTON COMO FONTE DE SILÍCIO NA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA DO MILHO 
A LAGARTA-DO-CARTUCHO 

  
INTRODUÇÃO 
 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais importantes do mundo por constituir a 
base da alimentação humana e animal (Silva, 1995). As perspectivas de expansão desta 
cultura são sempre positivas tendo em vista a demanda gerada pelo crescimento populacional 
e, principalmente, pelo consumo de fontes de energia renováveis, estabelecendo, assim, a era 
da agricultura energética (Silva, 2004). 

Toda espécie largamente cultivada precisa conviver e se adaptar a vários problemas 
que podem ocorrer ao longo do seu ciclo. No caso do milho, um dos principais problemas é a 
incidência de pragas que atacam a planta em praticamente todas as fases do seu ciclo, 
ocasionando prejuízos na qualidade e produtividade de grãos. Dentre os insetos que causam 
danos à cultura destaca-se a lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda (J.E.Smith, 1797) 
(Lepidoptera: Noctuidae) como principal praga por ocasionar consideráveis perdas na 
produção. A dimensão das perdas provocadas pode variar em função do cultivar utilizado, da 
fase fenológica, do sistema de produção empregado e do local de plantio. 

As lagartas alimentam-se das folhas reduzindo a área foliar e afetando a capacidade 
fotossintética da planta, e conseqüentemente, a produção. No milho os danos decorrem do 
ataque às folhas novas, que são raspadas pelas lagartas nos estágios iniciais de crescimento. A 
partir do 3o estágio a lagarta penetra no cartucho destruindo diversos pontos da folha durante 
sua alimentação (Sarmento et al., 2002). Em ocorrências tardias, podem atacar a espiga, 
destruindo a palha e os grãos, além de propiciarem a entrada de patógenos e umidade, 
determinando o apodrecimento das mesmas (Ávila et al., 1997).  

No controle da lagarta, o método mais utilizado ainda é o químico. Inseticidas 
controlam efetivamente estes insetos, contudo, podem causar riscos ao meio ambiente e ao 
homem, desequilíbrio ecológico e seleção de biótipos resistentes. Uma das estratégias de 
ação do Manejo Integrado de Pragas (MIP) é a regulação das populações de insetos-praga 
abaixo do nível de dano econômico. Práticas culturais como a adubação da planta com silício, 
tem produzido efeitos positivos na indução de resistência em muitas espécies vegetais, 
principalmente em gramíneas.  

O silício pode, também, proporcionar um maior peso seco por unidade de área foliar, 
aumento no peso seco e fresco das raízes e contribuir com o aumento da produção, já que dá 
maior rigidez estrutural aos tecidos, dificultando a penetração do aparelho bucal do inseto; 
protege a planta contra estresses abióticos como a redução da toxidez de Fe, Mn, Al e Na; 
reduz o acamamento; e proporciona uma maior força mecânica nas paredes das células o que 
ajuda as plantas a manterem suas folhas eretas numa posição que melhor interceptem a luz 
solar (Epstein, 1994). 

Portanto, tendo em vista que a aplicação de silício na cultura do milho pode elevar o 
grau de resistência das plantas e, conseqüentemente, reduzir a infestação e os prejuízos 
causados por S. frugiperda. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de 
microton como fonte de silício na indução de resistência do milho a lagarta-do-cartucho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de biologia do IFRN Campus Apodi, no 
período de maio a julho de 2011. 

Em vasos com capacidade para dois litros de substrato foram semeadas três sementes 
de milho da variedade cruzeta por vaso. O substrato utilizado foi composto por terra de 
barranco adubado com composto agrícola (2:1) além do microton que foi utilizado para alguns 
tratamentos. A umidade do substrato foi mantida por meio de irrigações diárias. Após cinco 
dias da emergência, procedeu-se o desbaste das plantas excedentes deixando-se apenas a 
planta mais vigorosa por vaso.  

Os vasos foram dispostos ao acaso sobre bancadas metálicas em casa-de-vegetação, 
sendo cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos testados foram 1, 3, 6 e 10g de 
microton incorporado ao substrato antes do plantio, sendo que a testemunha não recebeu 
nenhuma aplicação. 

Quando as plantas atingiram o estádio dois de desenvolvimento fisiológico (3 a 4 
folhas), período que a cultura se encontra mais susceptível ao ataque desta praga (Cruz & 
Turpin, 1982), iniciou-se os testes para avaliação de resistência com lagartas, provenientes da 
criação de manutenção, que tinham cinco dias de idade, e que estavam sob folhas de milho 
desde a eclosão. 

A preferência alimentar de S. frugiperda foi avaliada em testes com chance de escolha 
em laboratório. As seções foliares, retângulos de 1,5 cm x 5,0 cm, obtidas da quarta folha 
totalmente expandida das plantas de cada tratamento, foram dispostas circularmente em 
placas de Petri (15 cm de diâmetro), que continha papel filtro umedecido com água destilada, 
formando-se assim, uma arena (Figura 1). Imediatamente após, três lagartas foram liberadas 
no centro das placas, vedando-se em seguida com filme de PVC. As placas foram colocadas 
sob bancadas em condições ambientais. O número de lagartas sobre as folhas de cada 
tratamento foi registrado após 2, 24 e 48 h da liberação. Adotou-se o delineamento em blocos 
casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições 

 

 
Figura 1: Placa de petri com folhas de milho formando uma arena. 
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Já o efeito antibiótico do silício foi avaliado através do teste sem chance de escolha. Na 

execução desse bioensaio, uma seção foliar de 6 cm de comprimento da quarta folha 
totalmente expandida das plantas de cada tratamento foi colocada num pote plástico de 
50mL e em cada parcela foi colocado uma lagarta com cinco dias de idade. Após 2h, 24h, 48h, 
72h, 7 e 12 dias após a instalação do experimento, avaliou-se a mortalidade por meio da 
contagem dos sobreviventes. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos e cinco repetições.  

O consumo foliar foi determinado após 72h do fornecimento das folhas de milho de 
cada tratamento, onde o segmento foliar foi recolhido e substituído por um outro 
pertencente, agora, a quinta folha. Quantificou-se, dessa forma, o consumo das lagartas após 
72h da instalação do experimento. De cada tratamento deixou-se uma alíquota para poder 
medir a perda da umidade. O consumo alimentar foi obtido pela diferença do peso foliar 
entre a porção oferecida e a sobra. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com 
cinco tratamentos e cinco repetições 

Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados estão em fase de análise estatística, porem estima-se que a aplicação de 
microton como fonte de silício venha a aumentar a resistência das plantas de milho ao 
diminuir a preferencia das lagartas bem como ao interferir no seu consumo alimentar e 
sobrevivência. 
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RESUMO  
 
O sorgo é uma gramínea de ampla relevância que 
concerne o apropriado uso das folhas e dos grãos na 
alimentação animal. Tal cultura configura importância 
especialmente em regiões de baixo índice pluviométrico, 
consistindo igualmente no uso de alimentação humana 
em alguns países. O Silício tem sido utilizado como 
adubo em muitas espécies vegetais. Dentre os benefícios 
é possível ressaltar estímulo ao crescimento e à 
produção e proteção contra ataque de insetos-praga. 
Neste contexto, o objetivo desde trabalho foi avaliar o 
efeito da adubação contendo silício no aumento da 

produção do sorgo. Para tanto foram testados dosagens 
crescentes de microton como fonte de silício (0, 50, 100 
e 200 kg ha-1) em plantas de sorgo (BRS-Ponta Negra). 
Estas dosagens foram misturadas ao substrato, na 
proporção de 2:1 (terra: composto orgânico) e água. 
Após a mistura as parcelas foram incubadas, 
isoladamente, em sacos plásticos por um tempo de 0, 30 
e 60 dias. Os resultados estão em fase de análise, mas 
estima-se que a adubação silicatada proporcione 
aumento no desenvolvimento e consequentemente na 
produção das plantas de sorgo. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Sorgo, adubação silicatada, produção. 

 

EFFECT OF SILICON IN THE PRODUCTION OF SORGHUM 

ABSTRACT  
 
Sorghum is a grain of broad importance that concerns 
the appropriate use of the leaves and grains in animal 
feed. The culture sets important especially in regions of 
low rainfall, also consisting in the use of food in some 
countries. The Silicon has been used as fertilizer in many 
plant species. Among the benefits you can point out 
stimulating growth and production and protection 
against attack from insect pests. In this context, the aim 
from work was to evaluate the effect of silicon-
containing fertilizer to increase production of sorghum. 

Therefore, we tested increasing doses of microtonal 
silicon source (0, 50, 100 and 200 kg ha-1) in sorghum 
plants (BRS-Ponta Negra). These doses were mixed with 
the substrate at a ratio of 2:1 (soil: compost) and water. 
After mixing the portions were incubated separately in 
plastic bags with a time of 0, 30 and 60 days. The results 
are being analyzed, but it is estimated that Silicon 
fertilization provide increased development and 
consequently in the production of sorghum plants.

 KEY-WORDS: Sorghum, Silicon fertilization, production. 
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EFEITO DO SILÍCIO NA PRODUÇÃO DO SORGO (BRS-Ponta Negra) 

 
INTRODUÇÃO 
 

O sorgo é uma excelente fonte de energia, de enorme utilidade em regiões muito quentes e 
muito secas, onde o homem não consegue boas produtividades de grãos ou de forragem (Ribas, 2003). 
Sendo possuidor desta característica, o sorgo pode ser cultivado onde a produtividade de outros 
cereais é comprometida (Ribas, 2003).  

Esta espécie vegetal é versátil e eficiente. Sua versatilidade se estende desde o uso dos grãos 
como alimento humano e animal; como matéria-prima para produção de álcool anidro e outros 
produtos, até as inúmeras aplicações de sua forragem na nutrição animal. (Ribas, 2003). 

Esta gramínea pode ser utilizada para rebanhos de corte e de leite tanto no pastejo como na 
silagem. O mercado de carnes tem elevado os investimentos no consumo de sorgo em dietas para 
ruminantes. (Ribas, 2003). O sorgo tem boa aceitação pelos produtores, mas ainda apresenta baixos 
níveis de produtividade, permitindo que haja aumento da demanda por outras cultivares que sejam 
economicamente mais viáveis. (Santos et al., 2007). 

Ante o exposto, apetece-nos relatar os efeitos apresentados pela utilização do elemento Silício 
(Si), quando em sistemas de adubação. 

O silício (Si) é um dos elementos mais abundante da crosta terrestre. Diversos estudos têm 
demonstrado efeitos benéficos do Si em diversas culturas, dentre os quais destaca-se o baixo 
coeficiente de transpiração com melhor aproveitamento da água. (Franzote et al., 2005). 

Pode ser absorvido pelas raízes na forma de ácido monosilícico sendo grande parte 
transportada para as folhas. O acúmulo do Si nas folhas funciona como uma barreira mecânica à 
penetração de fungos patógenos. Assim, a escassez de silício solúvel no solo eleva a suscetibilidade das 
plantas. A aplicação de componentes silicatados pode contribuir para maior resistência tanto à seca 
quanto à incidência de doenças. (Barbosa Filho et al., 2002; Gomes et al., 2009). 

É bastante pertinente a avaliação do efeito do Si sobre a digestibilidade de plantas congêneres, 
que apresentam estágios de desenvolvimento semelhantes. Há veracidade nesta informação tendo em 
vista que plantas com diferentes teores de silício também oferecem diferentes teores de outros 
componentes importantes que afetam consideravelmente a digestibilidade. (Silva et al.2005). 

Os benefícios de uma adubação silicatada têm sido demonstrados em várias espécies de 
plantas, sendo até capaz de aumentar a resistência das plantas ao ataque de pragas. O silício pode 
conferir resistência às plantas pela sua deposição, formando uma barreira mecânica. A produtividade 
também é afetada positivamente quando o silício é adicionado á cultura. (Gomes, 2009; Ávila et al, 
2010) A literatura garante que o fornecimento de silício possibilita aproveitamento mais otimizado de 
nutrientes pelas plantas (Ávila et al, 2010 apud Savant et al., 1999). 

Como o sorgo apresenta capacidade de desenvolvimento em regiões que apresentam grandes 
oscilações climáticas, condições observadas no semiárido nordestino (Santos et al., 2007), e 
considerando que a aplicação do silício na cultura eleva o grau de resistência e, consequentemente, 
aumenta a produção, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de microton como 
fonte de silício no aumento da produção do sorgo (BRS-Ponta Negra). 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN no município de Apodi/RN, no ano de 
agrícola de 2010, em casa de vegetação (Figura 1). 
 

 
Figura 1 - Casa de vegetação. 

Em vasos com capacidade para dois litros de substrato (terra + composto orgânico na 
proporção de 2:1, respectivamente) foram semeadas três sementes de sorgo BRS-Ponta 
Negra/vaso. Os vasos foram mantidos por irrigações diárias, compreendendo uma irrigação 
no turno matutino e outra irrigação no turno vespertino. Após nove dias, foi efetuado o 
desbaste, deixando-se apenas uma planta por vaso (Figura 2).  
 

 
Figura 2 - Vasos – desbaste. 

 
Foram aplicadas dosagens crescentes correspondentes a 0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de 

microton como fonte de silício, ou seja, 0; 0,5; 1,0 e 2,0 g de microton/vaso. Cada tratamento 
foi repetido cinco vezes e cada repetição foi composta por cinco vasos. Estas dosagens foram 
avaliadas em três fases, ou seja, aos 30 e 60 dias antes do plantio (tempo em que o solo 
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permaneceu incubado em sacos plásticos com 300 mL de água) e na hora do plantio (Figura 
3).  
 

 
Figura 3 - Incubação do substrato + silício + H2O. 

 
Após nove dias da germinação iniciaram-se as avaliações. Para tanto semanalmente, 

uma planta de cada tratamento/repetição foi coletada totalizando cinco avaliações para cada 
fase em que o solo permaneceu incubado (0, 30 e 60 dias de incubação). As plantas eram 
colhidas no turno vespertino e em seguida levadas ao laboratório de microbiologia do referido 
campus (Figura 4).  

As plantas foram cortadas com a tesoura até as proximidades do fim do caule e em 
seguida as folhas eram avaliadas quantitativa e qualitativamente segundo o seu estado e com 
o auxílio de fita métrica verificava-se o comprimento de toda a planta. A espessura do caule 
era medida por meio do paquímetro (Figura 5). Após estas medições a parte aérea de cada 
planta foi medida em balança de precisão para avaliar a sua massa verde. Posteriormente, as 
plantas foram acondicionadas em sacos de papel e acomodadas dentro da estufa de secagem, 
durante o período de 48 horas, à temperatura média de 60°C, para verificar a massa seca. 
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Figura 4 - Coleta de plantas. 

 

 
Figura 5 - Análises das plantas. 

 
O experimento foi distribuído em blocos ao acaso com quatro tratamentos e cinco 

repetições. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade e submetidas à análise de 
regressão. 

 

CONCLUSÃO 
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Todos os experimentos tiveram seus dados registrados e após serem processados, estima-se 

que a adubação silicatada proporcione acréscimo no desenvolvimento e consequentemente na 
produção das plantas de sorgo. O estudo propõem que há considerável aceitação do sorgo no tocante 
ao crescimento e desenvolvimento das plantas.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo 
identificar as práticas de ordenha realizadas em 
pequenas propriedades leiteiras do município de Apodi, 
a fim de observar o nível de conscientização dos 
produtores quanto à higiene na ordenha do leite. Dentre 
as dez propriedades analisadas, verificou-se que 
nenhum dos produtores está realizando a ordenha de 
forma adequada, cumprindo com todas as práticas 
necessárias para obtenção de um leite de melhor 

qualidade, estando os pontos críticos relacionados 
principalmente com a desinfecção das tetas do animal e 
do controle da mastite, o que nos permite concluir que 
ainda é deficiente o nível de informação e de 
apropriação do conhecimento pelos produtores de leite 
bovino da região. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar, bovino, leite, segurança alimentar 

 

STUDY OF PRACTICES OF BOVINE MILKING IN THE CITY OF APODI-RN  

ABSTRACT  
 

This study aimed to identify the practices 
carried out in small milking dairy farms in the city of 
Apodi in order to observe the level of awareness of 
producers and hygiene in milking. Of the ten properties 
analyzed, it was found that none of the producers are 
doing the milking appropriately, complying with all the 

skills necessary to obtain a better quality milk, with the 
critical points related mainly to disinfect the teats of the 
animal and control of mastitis, which allows us to 
conclude that the level is still inadequate information 
and knowledge appropriation by bovine milk producers 
in the region. 

 

 KEY-WORDS: family farming, cattle, milk, food safety  
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DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS DE ORDENHA EM BOVINOS NO MUNICÍPIO DE APODI-RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

A qualidade do leite é hoje um dos temas mais discutidos no cenário da pecuária 
nacional e isso se deve a grande participação que esse produto tem no setor sócio-econômico 
do país, chegando a gerar, em 2007, um valor bruto de produção de aproximadamente R$ 15 
bilhões, além de empregos permanentes envolvendo cerca de cinco milhões de pessoas no 
setor primário, incluindo os 1,3 milhões de produtores de leite (ZOCCAL et al., 2008). 

Sabe-se que, dentre os produtos que fazem parte da alimentação humana, o leite é um 
dos mais completos por possuir em sua composição elementos essenciais ao crescimento e 
manutenção da saúde, como as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os minerais 
(principalmente o cálcio). Contudo, é um produto altamente perecível, tendo as suas 
características físicas, químicas e biológicas facilmente alteradas pela ação de microrganismos 
e pela manipulação a que é submetido. Mais grave ainda é a condição de veículo de doenças 
que este pode vir a desempenhar, caso não haja um conjunto de ações preventivas desde a 
sua produção, sanidade do úbere e do animal até a sua chegada ao consumidor final (DÜRR, 
2004). 

Na atividade leiteira, a qualidade microbiológica é o fator mais crítico para obtenção 
do leite de alta qualidade e pode ser definida como a estimativa de contaminação do leite por 
microrganismos (vírus, fungos, leveduras e bactérias), que estão diretamente relacionados à 
saúde do animal e às condições gerais de manejo e higiene adotados na fazenda (SANTOS & 
FONSECA, 2007). De forma geral, a saúde da glândula mamária, a higiene de ordenha, o 
ambiente em que a ordenha é realizada e a higiene dos equipamentos e utensílios são fatores 
que afetam diretamente a contaminação microbiana do leite cru. 

Portanto, objetivou-se nesse trabalho identificar as práticas de ordenha realizadas em 
pequenas propriedades leiteiras do município de Apodi, a fim de observar o nível de 
conscientização dos produtores quanto à higiene e qualidade do leite. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A pesquisa foi desenvolvida no município de Apodi, localizado na região Oeste potiguar 
e na microrregião Chapada do Apodi. O clima da região é o semi-árido, caracterizado por uma 
estação chuvosa nos meses de janeiro a maio, e outra, seca, de julho a dezembro. A 
temperatura média anual é de 28,5 °C, com mínima de 22°C e máxima de 35°C. O clima na 
região está diretamente relacionado ao relevo, pois Apodi fica situado no começo do Planalto 
Nordestino, no local onde as massas equatoriais atlânticas são barradas, causando chuva. 
 Para a realização da pesquisa, foram selecionadas dez propriedades de leite bovino, 
escolhidas segundo os critérios de possuir produção média diária de até 100 litros de leite, 
realizar ordenha manual e estar devidamente cadastrado no PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar). Para tanto, foram realizadas visitas aos produtores 
durante os meses de março a novembro de 2011, sempre em horários da realização da 
ordenha, e aplicada uma lista de conferência contendo questões relacionadas ao manejo na 
obtenção do leite. São estas: 
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• Higiene do local, onde foram considerados aspectos de ordenha realizada em local 

apropriado, com piso cimentado, longe do curral de manejo, coberto e limpo. 
• Higiene do ordenhador, considerando que o mesmo estivesse vestido 

apropriadamente, sem uso de acessórios como relógios e pulseiras, que realize a 
lavagem das mãos antes de iniciar a ordenha; 

• Higiene do animal, que consiste na realização de procedimentos como a pré 
desinfecção dos tetos da vaca, a secagem com papel toalha e a pós desinfecção com 
solução apropriada; 

• Controle da mastite, considerando basicamente a realização de um diagnóstico 
simples da mastite, o teste da caneca. 

• Coagem do leite. 
 

Logo após, os dados foram tabulados e analisados fazendo-se uso da estatística descritiva. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Dentre os produtores selecionados e acompanhados, apenas 20% realizam a ordenha 
em local apropriado, ou seja, longe do curral de manejo (Tabela 1). Silva et al. (2008) 
observaram um percentual ainda mais preocupante, com 95% dos produtores que não 
ordenham suas vacas em um local apropriado, ou seja, em uma sala de ordenha. Esse é 
apenas um dos entraves para se obter um leite de melhor qualidade, pois junto com a prática 
de desinfecção das tetas das vacas com solução de água clorada, ou produto similar, e a 
realização de um exame simples de controle de mastite (teste da caneca), representa um 
grande problema de saúde pública, uma vez que proporcionam um elevado grau de 
contaminação desse leite por agentes físicos e biológicos. 

 

Tabela 1. Adoção de práticas de ordenha por pequenos produtores de leite de Apodi, de 
março a novembro de 2011. 

Práticas Adota (%) Não adota (%) 
Higiene do local 20,0 80,0 
Higienização do ordenhador 70,0 30,0 
Desinfecção das tetas 0,0 100,0 
Controle de mastite (teste da caneca) 0,0 100,0 
Coagem do leite 90,0 10,0 

 

 Com relação à higiene do ordenhador, foi observado que a maioria (70%) lava as mãos 
antes de iniciar a ordenha e não faz uso de acessórios como relógios ou pulseiras, o que já 
mostra uma iniciativa boa. Também foi observado que os produtores coam o leite recém 
ordenhado, porém o material utilizado para a realização desse procedimento não é 
apropriado na maioria dos casos, como ilustra a Figura 1.     
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Figura 1. Freqüência dos materiais utilizados para coar o leite em dez propriedades leiteiras 
de Apodi-RN, de março a novembro de 2011. 

 

 Outro fator que é crítico no manejo de ordenha dos pequenos produtores de leite de 
Apodi é a utilização de “bezerro ao pé”, ou seja, a prática de deixar que o bezerro mame antes 
do início da ordenha, pois 90% dos produtores que realizam essa prática também costumam 
retirar o excesso de saliva do bezerro utilizando o rabo da vaca, contaminando assim as tetas 
dos animais e, conseqüentemente o leite, com resíduos de fezes e urina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho possibilitou ao aluno uma experiência ímpar no sentido de conhecer as 
práticas de ordenha adotadas por produtores da sua região, ficando evidente que ainda é 
deficiente o nível de informação e de apropriação do conhecimento sobre higiene na ordenha 
pelos produtores de leite bovino da região. Assim, é necessário que haja um trabalho mais 
intenso de motivação dos pequenos produtores do município de Apodi, a fim de melhorar a 
qualidade de um produto tão consumido e importante para a nutrição humana. 
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RESUMO  
 

A fenologia em plantas é uma avaliação de 
ocorrência dos eventos biológicos repetitivos, sendo 
essencial para o entendimento da dinâmica dos 
ecossistemas, uma vez que a época de disponibilidade 
de folhas, flores e frutos controlam a atividade de 
pastejo e ingestão de alimentos pelos animais, 
especialmente em ambientes que apresentam 
adversidade climática, como a região semiárida 
brasileira. 

A ocorrência dos eventos fenológicos está 
sujeito a uma forte estacionalidade de precipitação. 
Entretanto, outros estudos em vegetação mais seca 

mostram que a ocorrência desses eventos é 
determinado através da disponibilidade hídrica para a 
planta. Além disso, plantas com raízes profundas 
apresentam padrões de fenologia independente da 
precipitação.  

No semiárido do nordeste do Brasil a vegetação 
de caatinga, por apresentar uma longa estação seca (seis 
a nove meses), pouco se conhece sobre a fenologia de 
suas espécies lenhosas, assim, é vista a importância de 
avaliar o comportamento fenológico ao longo das 
variações de precipitação. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: comportamento fenológico, precipitação, semiárido  

 

PHENOLOGY OF ESTRATO ARBOREO-ARBUSTIVO IN THE CAATINGA VEGETATION 

ABSTRACT  
 

The fhenology in plants is an evaluation of 
occurrence of the repetitive biological events, being 
essential for the agreement of the dynamics of 
ecosystems, a time that the time of leaf availability, 
flowers and fruits control the activity of grazing and 
food intake for the animals, especially in environments 
that they present climatic adversity, as the Brazil 
semiarid region. 

The occurrence of the fhenological events is 
subject to one strong steady of precipitation. However, 
other studies in vegetation more dry show that the 
occurrence of these events is determined through the 

rains availability for the plant. Moreover, plants with 
deep roots present standards of independent fhenology 
of the precipitation. In semiarid northeast of Brazil the 
vegetation of caatinga, for presenting a long dry station 
(the six nine months), little is known on the fhenology of 
its firewood species, thus, is seen the importance to 
evaluate the fhenology behavior throughout the 
precipitation variations.  
 

 

 

 KEY-WORDS: phenology behavior, precipitation, semiarid 
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INTRODUÇÃO 
 

A atividade pecuária de pequenos ruminantes é de extrema importância na região 
Nordeste, pois é o alicerce de estabilidade da maioria dos produtores rurais, onde há uma 
distribuição irregular de chuvas dentro do próprio ano e entre anos, apontado para uma 
atividade de menor risco quando comparado à agricultura, devendo-se, portanto melhor 
compreendê-la. 

Algumas práticas atualmente observadas sobre a exploração agropecuária no 
semiárido Nordestino têm uma visão extrativista, onde se apresenta com predominância 
extensiva. Preocupando-se em solucionar problemas imediatos, alguns trabalhos científicos 
com o intuito de gerar conhecimento sobre as características intrínsecas da Caatinga, como, o 
“descompasso” (Andrade et al., 2006) existente nas características reprodutivas garante a 
sobrevivência destas promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade do ecossistema.  

A partir dessas indagações surge a idéia de compreender algumas situações 
observadas no cotidiano e que levam a seguinte reflexão. Qual sistema de produção 
sustentável minimiza a interferência ocasionada pelo manejo inadequado dos rebanhos na 
dinâmica dos pastos nativos? Para responder esse questionamento faz-se necessário 
acompanhar a dinâmica da caatinga, sob o ponto de vista da sua sustentabilidade e 
potencialidades de uso forrageiro. 

É conhecido que a região Nordeste é caracterizada por apresentar duas estações 
definidas ao longo do ano: uma seca e outra chuvosa, onde no período das águas, a Caatinga 
rebrota e faz surgir o estrato herbáceo, que apresenta grande diversidade de plantas nativas e 
exóticas naturalizadas, a maioria com características forrageiras, as quais são aproveitadas 
pelos animais através do pastejo direto. Já durante a estação seca, a ausência das chuvas 
impossibilita a renovação das pastagens e o pasto remanescente perde rapidamente seu valor 
nutricional, em virtude do processo fisiológico de lignificação nas plantas forrageiras e da 
seletividade com que os animais pastejam, consumindo preferencialmente as partes mais 
nutritivas das forragens, sendo considerada a principal causa de perdas de peso e até mesmo 
da mortalidade de animais na região.  

O grande desafio da pecuária nessa região é utilizar os recursos da caatinga 
preservando sua sustentabilidade, onde alternativas de exploração têm sido propostas, 
porém com algumas limitações em decorrência da alta variabilidade da acumulação da 
fitomassa que está diretamente relacionada com as condições da precipitação da região. Pois 
a zona semiárida apresenta irregularidades de distribuição de chuvas e altas taxas de 
evapotranspiração, que influenciam marcadamente a disponibilidade e a qualidade da 
forragem nessas áreas (Moreira et al., 2006).  

Os padrões fenológicos reprodutivos podem ser influenciados por uma série de fatores 
abióticos como pluviosidade, temperatura e comprimento do dia (Morellato et al., 2000). 
Estes fatores externos funcionam como um sinal para os fatores endógenos das plantas que 
acionam as fenofases. A abordagem correlativa entre o clima e a fenologia combina questões 
de botânica aplicada a questões meteorológicas. Essa abordagem é baseada no início e na 
duração de alterações visíveis do ciclo de vida das plantas e procura correlações estatísticas 
entre fatores climáticos e estádios definidos do desenvolvimento de certas espécies 
indicadoras (Lacher, 2000). 
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Estudos fenológicos dos ecossistemas florestais têm sido realizados basicamente em 

dois níveis de abordagem: populações (espécies) ou comunidades; podendo apresentar 
caráter qualitativo, onde são levantadas as épocas em que ocorrem as fenofases, ou 
quantitativo, onde as fenofases são medidas em termos de intensidade do evento. Bencke e 
Morellato (2002) relatam que os estudos fenológicos devam ser realizados de forma 
qualitativa e quantitativa, ou seja, a fase de ocorrência dos eventos é determinada e 
quantificada, utilizando-se a nomenclatura de pico de atividade referente ao período e pico de 
intensidade referente ao percentual. 

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é identificar as principais espécies e a fenologia 
do estrato arbóreo-arbustivo de uma área de vegetação da Caatinga no sertão do RN. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa será conduzida na área vegetativa de Caatinga pertencente ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Apodi/RN, onde 
de acordo com a classificação de Koppen, predomina-se na região o clima Bsh – semiárido 
quente com chuvas de verão, denominado subdesértico quente de tendência tropical.  

A área experimental, inserida no contexto de vegetação da caatinga, compreende a 
uma área de 4 hectares, que será dividida em 3 piquetes (1,3 hectares cada).  

Para a avaliação fenológica serão selecionadas quatro espécies (Figura 1) presente na 
área, sendo as mesmas: Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), Caesalpina pyramidalis 
Tul. (catingueira), Sida crodifolia L. (malva-branca) e Ipomoea SP (Jitirana). Nos três piquetes 
demarcados serão selecionadas ao acaso cinco plantas de cada espécie para 
acompanhamento das suas fenofases ao longo do ano. As observações para coleta de dados 
do ciclo fenológico das plantas serão realizadas semanalmente durante o ciclo entre o ano de 
2011 prolongando-se para 2012. 

 

 
Figura 1. Marmeleiro, Catingueira, Malva-branca e Jitirana. 

 
Este estudo será realizado de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, será 

determinada a fase de ocorrência dos eventos e quantificadas (Bencke e Morellato, 2002) as 
variáveis analisadas ao longo do tempo, sendo necessário fazer o levantamento da 
precipitação média durante os meses da avaliação.  
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Os eventos fenológicos monitorados serão brotamento, queda de folhas, floração e 
frutificação. As variáveis analisadas serão; total de folhas, folhas verdes, folhas amarelas, 
folhas secas, total de flores e total de frutos. A emissão de folhas ou brotamento será 
determinada através da presença de primórdios foliares, geralmente de coloração verde claro, 
avermelhados ou violáceos e a queda de folhas será baseada na presença de ramos nus e 
folhas caídas no chão. O período de floração incluirá desde a formação de botões até o final 
do período de antes das flores, e o de frutificação, desde a formação visível dos frutos até a 
sua queda (Leal et al., 2007). Os percentuais para cada variável serão estimadas visualmente 
variando em uma escala de 0 a 100%. 

Será realizada para as avaliações análise descritiva em função dos dados, permitindo-
se calcular as médias e os desvios-padrão. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Em função da pesquisa está em andamento, não havendo dados para conclusão foi 
decidido pelos autores acrescentar o que se espera com este estudo. Assim o que se espera 
com este estudo é gerar conhecimento sobre o comportamento fenológico de algumas 
plantas da vegetação típica da região Nordeste (Caatinga) ao longo do tempo e dos pulsos de 
preciptação, desencadeando eventos fisiológicos e de fenofases que irão auxiliar o 
entendimento da dinâmica e regeneração de populações vegetativas naturais. 
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RESUMO  
 
O objetivo avaliar o efeito do silício na indução de 
resistência de plantas de milho a lagarta-do-cartucho. 
Para tanto, foram conduzidos três ensaios sendo dois 
em laboratório e um em casa-de-vegetação, constando 
de cinco tratamentos (1, 3, 5 e 7g de ácido silícico 
incorporado ao substrato antes do plantio, sendo que a 
testemunha não recebeu nenhuma aplicação) e cinco 
repetições cada experimento. No laboratório de biologia 
do IFRN, avaliou-se a preferência das lagartas por folhas 
destacadas de plantas de milho provenientes dos 

diferentes tratamentos, bem como o consumo e a 
mortalidade dessa praga Já em casa-de-vegetação foi 
avaliado a tolerância das plantas ao ataque da praga. Os 
resultados estão em fase de análise estatística, porem 
estima-se que a adubação silicatada induza uma 
resistência as plantas de milho e consequentemente as 
mesmas não sejam preferidas pelas lagartas para 
alimentação e consumo bem como promova um 
aumento na capacidade das plantas em suportar o 
ataque das pragas sem interferir na produção final. 

.  
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ácido silícico, gramínea, resistência, Spodoptera frugiperda 

 

INDUCTION OF RESISTANCE IN MAIZE OF A FALL ARMYWORM SILICON APPLICATION 
 

ABSTRACT  
 
The objective of evaluating the effect of silicon in the 
induction of plant resistance corn to fall armyworm. To 
this end, three trials were being conducted in the 
laboratory and two in a green-house, consisting 
of five treatments (1, 3, 5 and 7 g of silicic 
acid incorporated into the substrate before planting, 
and the witness has not received any application ) and 
five replicates each experiment. In the biology 
lab IFRN, we evaluated the preference 
of caterpillars for detached leaves of corn plants from 
different treatments, as well as consumption and 

mortality of this pest in the home have a 
greenhouse was evaluated tolerance of plants 
to attack pest. The results are in the process 
of statistical analysis, however it is 
estimated that Silicon fertilization induces a resistance 
to corn plants and consequently these are 
not preferred by the caterpillars feed and 
consumption and promote an increase in the ability of 
plants to withstand the attack pest without interfering 
with the final production. 

  

 

 KEY-WORDS: Silicic acid, grass, resistance. Spodoptera frugiperda 
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INDUÇÃO DE RESISTENCIA EM MILHO A LAGARTA-DO-CARTUCHO PELA APLICAÇÃO DE 

SILICIO 

INTRODUÇÃO 
 

A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua 
utilização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Associando o 
consumo animal ao consumo humano, bem como ao crescimento do uso de milho em 
aplicações industriais, pode-se constatar o aumento de sua importância no contexto da 
produção de cereais na esfera mundial, passando a ser, o milho, o cereal mais produzido no 
mundo (Duarte, 2006). 

Apesar de estar entre os três maiores produtores, o Brasil não se destaca entre os 
países com maior nível de produtividade. Segundo Gassen (1996), um dos fatores do baixo 
nível de produtividade é a ação de insetos-praga que reduz o potencial produtivo dos híbridos 
de milho. Neste contexto, Cruz et al. (2006) relatam que Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 
1797) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma das principais pragas, uma vez que o seu ataque na 
planta ocorre desde a sua emergência até o pendoamento e espigamento. 

O controle dessas pragas é realizado quase que exclusivamente por aplicações de 
inseticidas, o que pode provocar o surgimento de populações de insetos resistentes aos 
diferentes produtos químicos disponíveis, bem como, causar severos danos ao meio 
ambiente. Por isso, devem-se buscar métodos de controle que visem aumentar o grau de 
resistência das plantas ao ataque de insetos-praga, e assim reduzir o uso de produtos 
químicos. 

Estudos recentes têm mostrado que o silício pode estimular o crescimento e a 
produção vegetal por meio de várias ações indiretas, uma vez que devido a maior rigidez 
estrutural dos tecidos, as folhas ficam mais eretas, diminuindo assim o auto-sombreamento, 
além da proteção contra estresses abióticos como estresse hídricos, toxidez de alumínio, 
ferro, entre outros, e estresses bióticos, como a incidência de insetos-praga (Epstein, 1994). 
Dessa forma, a aplicação de silício na cultura do milho poderá elevar o grau de resistência das 
plantas e afetar a biologia e o comportamento alimentar dessa praga, tendo como 
conseqüência as reduções das infestações e dos prejuízos causados por S. frugiperda. 

Portanto, tendo em vista que a aplicação de silício na cultura do milho pode elevar o 
grau de resistência das plantas e, conseqüentemente, reduzir a infestação e os prejuízos 
causados por S. frugiperda. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de 
microton como fonte de silício na indução de resistência do milho a lagarta-do-cartucho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de biologia do IFRN e em casa-de-
vegetação (Figura 1) do Campus Apodi, no período de maio a julho de 2011. 
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Figura 1: Casa-de-vegetação 

 
Em vasos com capacidade para dois litros de substrato foram semeadas três sementes 

de milho da variedade cruzeta por vaso. O substrato utilizado foi composto por terra de 
barranco adubado com composto agrícola (2:1) além do ácido silícico que foi utilizado para 
alguns tratamentos. A umidade do substrato foi mantida por meio de irrigações diárias. Após 
cinco dias da emergência, procedeu-se o desbaste das plantas excedentes deixando-se apenas 
a planta mais vigorosa por vaso.  

Os vasos foram dispostos ao acaso sobre bancadas metálicas em casa-de-vegetação, 
sendo cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos testados foram 1, 3, 6 e 10g de 
ácido silícico incorporado ao substrato antes do plantio, sendo que a testemunha não recebeu 
nenhuma aplicação. 

Quando as plantas atingiram o estádio dois de desenvolvimento fisiológico (3 a 4 
folhas), período que a cultura se encontra mais susceptível ao ataque desta praga (Cruz & 
Turpin, 1982), iniciou-se os testes para avaliação de resistência com lagartas, provenientes da 
criação de manutenção, que tinham cinco dias de idade, e que estavam sob folhas de milho 
desde a eclosão. 

A preferência alimentar de S. frugiperda foi avaliada em testes com chance de escolha 
em laboratório. As seções foliares, retângulos de 1,5 cm x 5,0 cm, obtidas da quarta folha 
totalmente expandida das plantas de cada tratamento, foram dispostas circularmente em 
placas de Petri (15 cm de diâmetro), que continha papel filtro umedecido com água destilada, 
formando-se assim, uma arena (Figura 2). Imediatamente após, três lagartas foram liberadas 
no centro das placas, vedando-se em seguida com filme de PVC. As placas foram colocadas 
sob bancadas em condições ambientais. O número de lagartas sobre as folhas de cada 
tratamento foi registrado após 2, 24 e 48 h da liberação. Adotou-se o delineamento em blocos 
casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições. 
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Figura 2: Folhas de milho dispostas ao acaso formando uma arena. 

 
Já o efeito antibiótico do silício foi avaliado através do teste sem chance de escolha. Na 

execução desse bioensaio, uma seção foliar de 6 cm de comprimento da quarta folha 
totalmente expandida das plantas de cada tratamento foi colocada num pote plástico de 
50mL e em cada parcela foi colocado uma lagarta com cinco dias de idade (Figura 3). Após 2h, 
24h, 48h, 72h, 7 e 12 dias após a instalação do experimento, avaliou-se a mortalidade por 
meio da contagem dos sobreviventes. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado 
com cinco tratamentos e cinco repetições. 

 

 
Figura 3: Potes de 50 mL. 

 
O consumo foliar foi determinado após 72h do fornecimento das folhas de milho de 

cada tratamento, onde o segmento foliar foi recolhido e substituído por um outro 
pertencente, agora, a quinta folha. Quantificou-se, dessa forma, o consumo das lagartas após 
72h da instalação do experimento. De cada tratamento deixou-se uma alíquota para poder 
medir a perda da umidade. O consumo alimentar foi obtido pela diferença do peso foliar 
entre a porção oferecida e a sobra. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com 
cinco tratamentos e cinco repetições. 

Em casa-de-vegetação foi avaliada a tolerância das plantas de milho ao ataque da 
praga. Para tanto as plantas quando atingiram o estagio dois de desenvolvimento fisiológico 
(3 a 4 folhas), foi liberada uma lagarta em cada vaso que continha uma planta, após a 
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liberação dos insetos foi colocada uma gaiola para evitar a fuga ou o ataque das plantas por 
outros insetos (Figura 4). As gaiolas foram confeccionadas utilizando garrafas pet 
transparentes contendo aberturas vedadas por voil o que possibilitou a circulação de ar 
dentro da gaiola. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos 
e cinco repetições. 

 

 
Figura 4: Gaiolas utilizadas para proteger as plantas contra o ataque de outros insetos. 

 
Após sete dias da liberação das lagartas, as plantas foram cortadas na base do caule e 

posteriormente foi avaliados os seguintes parâmetros: numero de folhas, tamanho das 
plantas, diâmetro do caule, matéria verde e seca. Para verificar a matéria seca as plantas 
foram acondicionadas em sacos de papel e acomodadas dentro da estufa de secagem, 
durante o período de 48 horas, à temperatura média de 60°C. 

Os dados serão submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Scott e Knott a (P≤ 0,05).  
 

RESULTADOS 

Os resultados estão em fase de análise estatística, porem estima-se que a adubação 
silicatada induza uma resistência as plantas de milho e consequentemente as mesmas não 
sejam preferidas pelas lagartas para alimentação e consumo bem como promova um 
aumento na capacidade das plantas em suportar o ataque das pragas sem interferir na 
produção final. 
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RESUMO  
 

As plantas medicinais são caracterizadas como 
vegetais utilizados pelo ser humano na cura/ tratamento 
das mais diversas enfermidades. Cerca de 80% das 
pessoas em países em desenvolvimento no mundo 
dependem da medicina tradicional para as suas 
necessidades básicas de saúde. Com base nesses dados, 
surgiu a necessidade do desenvolvimento de trabalhos 
de educação, a fim de retomar/resgatar o conhecimento 
popular de plantas medicinais e repassá-lo à sociedade 
mais jovem. Este trabalho teve como objetivos realizar 
um levantamento das plantas utilizadas e descrever a 
metodologia de utilização dessas plantas (parte da 
planta utilizada, modo de preparo e consumo etc.) pelos 
alunos dos cursos EJA do IFRN (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
Campus - Santa Cruz). Os resultados mostram que a 
maioria dos estudantes entrevistados conhece e faz uso 
de plantas medicinais, ficando com a minoria aqueles 

que não conhecem nem fazem uso. O aumento no uso 
de plantas medicinais está provavelmente relacionado à 
deterioração das condições econômicas nos países do 
terceiro mundo. Poucos dos entrevistados sabem ao 
certo descrever as propriedades terapêuticas e 
contraindicações das plantas em que eles fazem uso. Por 
fim, os resultados mostram a necessidade de realizar 
trabalhos com o objetivo de transmitir a população, a 
comunidade um pouco desse mundo de plantas 
medicinais, já que é inegável a falta de conhecimento 
referente às plantas brasileiras com potencial 
farmacológico, o que também cria uma grande 
necessidade de se realizar uma avaliação científica, 
metódica e exata que permita investigar as propriedades 
terapêuticas de certos vegetais. 

 

 
 

 
ETINOSCIENCE: EVALUATING THE KNOWLEDGE ABOUT MEDICINAL PLANTS OF EJA STUDENTS 

IN  IFRN/SANTA CRUZ   
 
Medicinal plants are characterized as plants used by 
humans treatment of several diseases. About 80% of 
people in developing countries in the world depend on 
traditional medicine for their basic health needs. Based 
on these data, it´s necessary the development of 
educative actions to rescue the knowledge of medicinal 
plants and pass it to the younger society. This study 
aimed to conduct a survey of plants used to describe 
the methodology and use of these plants by IFRN/Santa 
Cruz (Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte) students . The results show that most 

students interviewed knows and makes use of medicinal 
plants. The increased use of medicinal plants is probably 
related to economic conditions in third world countries. 
Few of the students describe the therapeutic properties 
correctly and contraindications of the medicinal plants. 
Finally, the results show the need for studies with the 
objective of explore the main Brazilian medicinal plants 
and investigate the therapeutic properties of these 
plants. 

 

 KEY-WORDS: Medicinal plants, Tea, Leaves, therapeutic indications, Phytotherapy. 

 PALAVRAS-CHAVE:  Plantas Medicinais, Chás, folhas, indicações terapêuticas, fitoterapia.       
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ETINOCIÊNCIAS: AVALIANDO O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE EJA DO IFRN SANTA CRUZ 

SOBRE PLANTAS MEDICINAIS 

 
INTRODUÇÃO 
 

A humanidade utiliza os vegetais para proteção da saúde e alívio de seus males desde 
o princípio de sua existência na Terra. No início da civilização havia forte dependência do 
homem em relação à flora. Aos poucos as plantas foram selecionadas e classificadas, surgindo 
assim às técnicas de cultivo. As plantas com valores terapêuticos foram usadas empírica e 
tradicionalmente, passando o conhecimento de geração para geração (MESSEGUÉ, 1976). 

As plantas medicinais correspondem às mais antigas “armas” empregadas pelo homem 
no tratamento de enfermidades de todos os tipos, ou seja, a utilização de plantas na 
prevenção e/ou na cura de doenças é um hábito que sempre existiu na história da 
humanidade (Moraes, 2001). Assim, a fitoterapia, o tratamento das doenças através do uso 
de plantas, tanto frescas como dessecadas, é encarada como opção na busca de soluções 
terapêuticas, utilizada principalmente pela população de baixa renda, já que se trata de uma 
alternativa eficiente, barata e culturalmente difundida (PINTO et AL, 2006). 

O uso popular de plantas medicinais são o que muitas comunidades têm como 
alternativa viável pra o tratamento/cura das mais diversas enfermidades, isso está 
relacionado a um baixo poder aquisitivo. Pois muita das comunidades é portadora de hábitos, 
costumes, tradições que constituem um modo próprio de viver. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas dos países em 
desenvolvimento no mundo dependem da medicina tradicional para as suas necessidades 
básicas de saúde, e cerca de 85% da medicina tradicional envolve o uso de extratos de 
plantas. Isso significa que 3,5 a 4,0 bilhões de pessoas dependem de plantas como fonte de 
drogas (Farnsworth 1997).  O aumento no uso de plantas medicinais está provavelmente 
relacionado à deterioração das condições econômicas nos países do terceiro mundo (HERSCH 
MARTÍNEZ 1995). 

O presente artigo tem por objetivo avaliar o conhecimento dos alunos de EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, Campus – Santa Cruz, quanto a Etnociências: levantamento acerca da 
utilização de plantas medicinais, descrever a metodologia de utilização das plantas medicinais 
(parte da planta utilizada, modo de preparo e consumo etc.), desenvolver/ montar um banco 
de dados contendo as plantas medicinais utilizadas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O termo Planta medicinal é empregado quando a planta ”in natura” ou pré processada 
é utilizada pela população sem recomendação médica. Planta medicinal é um tipo de planta 
que contém substâncias bioativas. Muitas destas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo 
ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, 
mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. 
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 O número de pessoas que utilizam plantas medicinais tem crescido de maneira 
considerável, mas é correto afirmar que muita dessas não possui nem um tipo de 
conhecimento acerca da utilização de plantas medicinais, nem do conteúdo em si. A falta de 
conhecimento referente às plantas brasileiras com potencial farmacológico é inegável, o que 
cria uma grande necessidade de se realizar uma avaliação científica, metódica e exata que 
permita investigar as propriedades terapêuticas de certos vegetais. 

O contato com a sociedade capitalista está conduzindo as populações locais a 
perderem seu referencial cultural e como consequência antigas práticas de manejo estão se 
perdendo ou estão entrando em esquecimento. Este contato também tem levado à 
exploração abusiva dos recursos naturais devido ao aumento da população e/ou da entrada 
destas na economia de mercado (AMOROZO, 2002). 

Uma vez que perdido, o conhecimento advindo da cultura tradicional se torna 
irresgatável, o mesmo modo que os recursos naturais, se extintos, não serão mais disponíveis 
para as futuras gerações.  

As populações locais possuem um modo peculiar de trabalhar o meio a sua volta. A 
relação homem-natureza é muito complexa a ao longo dos tempos foi se alternando entre 
dominar e proteger a natureza. Além disso, há visões diferenciadas sobre tal relação, de 
acordo com as diferentes culturas (AMOROZO, 2007). 

Dentro desse contexto o nosso trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica sobre fitoterapia, avaliar o conhecimento dos alunos da EJA do IFRN, Campus - 
Santa Cruz e realizar um levantamento acerca da utilização de plantas medicinais, bem como 
descrever a metodologia de utilização dessas plantas (parte da planta utilizada, modo de 
preparo e consumo etc.), além de desenvolver um banco de dados contendo as plantas 
medicinais utilizadas pelos alunos, desta forma, difundindo esses conhecimentos para a 
comunidade local. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado uma revisão da literatura 
sobre a fitoterapia, através das principais fontes de publicações científicas: Index Medicus 
Medline (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) e do Scientific Electronic Library Online - SciELO 
(scielo.org) , bem como o “GoogleAcadêmico“. 

A avaliação do conhecimento da população sobre plantas medicinais foi realizada 
através de entrevistas com auxilio de questionários destinados a estudantes do Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte, Campus-Santa Cruz. O levantamento de dados junto aos entrevistados foi 
conduzido no período de Julho a agosto/2011. 

 

0592



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Um total de 90 (noventa) questionários foram distribuídos, entretanto, apenas 60 
foram devolvidos, respondidos e devidamente entregues para posterior análise dos 
resultados. Com base nos 60 questionários entregues, verificou-se que entre os entrevistados, 
28 eram do sexo feminino e 32, do masculino. No entanto, deve-se ressaltar que em outros 
estudos (RITTER et AL., 2002; ARNOUS et AL., 2005; BORBA; MACEDO 2006) o sexo feminino 
foi predominante, embora neste presente trabalho não tenha ocorrido o mesmo. Diante 
desses resultados, levantou-se a hipótese de que os entrevistados do sexo feminino não 
estivessem presentes nos dias da aplicação dos questionários. Quanto à faixa etária, observou 
se que a maior parte dos entrevistados, estava na classe que compreendia as idades de 20-29 
anos, (Figura 1). 

 

Tabela I. Faixa etária e sexo dos entrevistados. 

      Faixa Etária 
Sexo 

 
20-29 anos 

 
30-39 anos 

 
Total 

Feminino 11 17 28 
Masculino 14 18 32 

 

No que diz respeito ao uso das plantas medicinais, a grande maioria dos entrevistados 
fazem uso de plantas medicinais apenas quando surge a necessidade (30 entrevistados), 
seguido do uso de vez em quando (uma vez por mês). Um pequeno número de alunos 
alegaram fazer uso frequente das plantas (5 pessoas), enquanto um total de cinco 
entrevistados alegaram nunca terem feito uso. A literatura mostra que em municípios 
considerados pequenos, onde a cultura social relacionada a preservação dos recursos naturais 
ainda é evidente, o consumo de plantas medicinais é feito por praticamente toda a população 
(TEIXEIRA & MELO, 2006; RITTER et AL, 2002; PINTO et AL, 2006). Entretanto, outros estudos 
mostram que em cidades mais desenvolvidas e menos dependentes dos recursos vegetais, o 
consumo de plantas medicinais é restrito à alguma famílias, como por exemplo, um estudo 
realizado em Marília/SP, que apenas em 19,3% das residências os moradores declararam fazer 
uso de algum tipo de planta medicinal (MACEDO et AL, 2007). Neste trabalho, apenas cerca de 
8,3% dos entrevistados não fazem uso da fitoterapia, o que de certa forma mostra que a 
população de Santa Cruz, especialmente os alunos do EJA ainda preservam uma relação 
intima com os recursos vegetais da região. A idade dos entrevistados, todos com idade 
superior a vinte anos, também contribui com estes resultados, já que o conhecimento popular 
acerca da utilização de plantas medicinais é mais frequente entre a população adulta, quando 
comparado com a população mais jovem ( 
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 No que diz respeito à higienização das plantas, foi avaliado se os informantes fazem 
algum tipo de higiene antes da utilização da planta, e quais seriam estes procedimentos já que 
se trata de plantas, em que muitas delas podem está infectadas com algum tipo de vírus, 
bactérias etc.  

 Do total de entrevistados, 92% declararam higienizar corretamente as plantas 
medicinais, enquanto apenas 5% (equivalente a três pessoas) não higienizam as plantas. É 
interessante destacar o grande número de pessoas que fazem uso de praticas de higienização, 
já que diversos trabalhos mostram que plantas medicinais podem apresentar-se 
contaminadas por coliformes fecais, bolores e leveduras, responsáveis pela disseminação de 
uma variedade de doenças (BARBOSA et AL, 2010), bem como podem apresentar-se 
contaminadas por metais pesados (FREIRE, 2006). Dentre os entrevistados que alegaram 
higienizar as plantas consumidas, a grande maioria utilizam os procedimentos corretos de 
limpeza e eliminação de microorganismos, já que 55 (Cinquenta e cinco) entrevistados 
alegaram fazer higienização antes da utilização das plantas (Consumo), 51 (Cinquenta e um) 
afirmaram lavar bem as  plantas com água corrente, antes do consumo, além de lavar as mãos 
frequentemente durante o processo de utilização, e 4 (quatro) pessoas relataram  que além 
de lavá-las, deixa-as de molho ou lavam somente a parte a ser utilizada.  

Figura 1. Uso de plantas medicinais pelos alunos do ensino EJA campus Santa Cruz 
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Os entrevistados também foram questionados acerca do modo de utilização (preparo) 
das plantas. A partir de uma básica pergunta “Qual o modo de preparo das plantas utilizado 
por você?”, Adotaram se os seguintes critérios, INFUSÂO, DECOCÇÂO, MACERAÇÂO e OUTRO. 
A infusão é preparada jogando-se água fervente sobre as partes ativas do vegetal, geralmente 
as folhas ou as flores. É o modo tradicional de preparar o chá. O modo de preparo decocção, 
geralmente coloca-se a erva em água fria, que, em seguida, se aquece até a ebulição num 
recipiente fechado, deixando ferver por alguns minutos. Na maceração põe-se a planta em 
água fria, cobre-se o recipiente e deixa-se repousar em lugar fresco durante uma noite.  

 Com base nesses dados, observou-se a predominância de preparo dos remédios por 
infusão, ou seja, o modo de preparo comum dos chás caseiros.  Alguns entrevistados 
relataram preparar os remédios caseiros por outros métodos, como produção de lambedores 
e xaropes. Este resultado parece estar relacionado com a praticidade e rapidez na preparação 
dos remédios, já que o preparo de chá parece ser a forma mais comum, conforme relatado 
em diversos outros estudos (MEDEIROS et AL, 2004; AMOROZO, 2002; ARNOUS et AL. 2005)  

 

Figura 2. Respostas dos entrevistados sobre a execução de procedimentos de higiene 
das plantas antes do consumo 
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Muitas das plantas utilizadas pelos informantes são cultivadas em sua própria 
residência, sendo outras adquiridas por conhecidos. Mas o que predominou nesse presente 
trabalho foi à compra de plantas no mercado. Quando questionados sobre qual parte das 
plantas são mais utilizadas, os entrevistados declararam ser as folhas (59 pessoas), seguidos 
de caule, flores, raízes, frutos. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principais modos de preparo dos remédios a partir das plantas medicinais. 
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Por fim, decidimos investigar a diversidade de plantas medicinais utilizadas pelos 
alunos entrevistados (Tabela II). As plantas mais comuns são o boldo, capim santo e a erva 
cidreira, relatados por 37, 34 e 31 entrevistados, respectivamente. É interessante destacar 
que estas plantas relatadas aqui como mais utilizadas, são as mais comuns plantas medicinais 
na maioria dos estudos encontrados na literatura, o que corrobora com o nosso achado. A 
tabela II ainda mostra as principais formas de preparo e as indicações das plantas medicinais 
relatadas pelos alunos entrevistados. 

 

Tabela II. Plantas medicinais utilizadas pelos entrevistados, formas de preparo e indicações 
de uso. 

Nome Popular Formas de Preparo Indicações Nº de Usuários 

Boldo Chá Enjôo, digestão, 
gripe 37 

Capim Santo Chá Digestão, Intestino, 
calmante 34 

Erva Cidreira Chá Digestão, calmante, 
menopausa, ameba 31 

Erva doce Chá Cólica menstrual, 
tosse, calmante, 24 

Babosa Lambedor 
Coluna, estômago, 

cicatrizante e 
hemorróida. 

09 

Cajueiro Lambedor, banho. Inflamação 03 

Figura 4. Principais partes das plantas medicinais utilizadas para o preparo dos 
remédios caseiros 
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(garganta e útero) 

Quebra Pedra Chá Dor nos rins, 
cálculos renais, 04 

Chá preto _II_ _II_ 10 

Canela Chá, maceração Calmantes, dor de 
cabeça, garganta 03 

Sabugueiro Chá Baixa febre 04 

Camomila Chá Estômago, 
calmante 20 

Hortelã Chá Gripe, ameba 19 

Mastruz Ingestão com leite, 
lambedor, banho 

Gastrite, gripe, 
garganta, 

inflamação, (útero 
e ovário) 

12 

Arruda 
Uso Tópico, com 
álcool, uso direto 

na testa 

Dores de ouvido, 
muscular e de 

cabeça 
13 

Eucalipto _II_ _II_ 04 

Cumaru _II_ _II_ 03 

Babatenon _II_ _II_ 01 

Chá verde _II_ _II_ 02 

Bata de Pulga _II_ _II_ 01 

Alecrim Lambedor, chá Gripe dor, cólica, 
nervos, mal-estar 02 

F. de branjeira _II_ _II_ 02 

Louro Chá Tontura, indigestão 03 

Cravo Chá Indigestão 01 

Aroeira _II_ _II_ 01 

Romã _II_ _II_ 01 
_II_ informações não relatadas pelos entrevistados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir destes resultados podemos constatar que a utilização de plantas medicinais 
ainda é um hábito corriqueiro na nossa população. Os alunos do EJA Santa Cruz podem ser 
considerados detentores de informações acerca do uso de plantas, dados esses comprovados 
pela compilação de indicação de uso de plantas para fins dos mais diversos tratamentos. Esse 
conhecimento precisa ser conservado e repassado à população mais jovem, para tanto 
trabalhos estão sendo desenvolvidos para criar um banco de dados com informações 
referentes às plantas medicinais mais utilizadas na comunidade. 
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RESUMO  
 
A água é o componente essencial da vida, sendo 
fundamental para o bom funcionamento do organismo. 
No entanto, dois milhões de seres humanos, 
principalmente crianças, morrem anualmente, nos 
países mais pobres, por causa de doenças 
gastrintestinais, propagadas pela falta de água tratada. 
No Brasil morrem atualmente 29 pessoas ao dia por 
doenças decorrentes da qualidade da água e do 
tratamento de esgotos e estima-se que cerca de 70% 
dos leitos dos hospitais estejam ocupados por pessoas 
que contraíram doenças transmitidas pela água. 
Partindo desse pressuposto a análise da qualidade 

hídrica torna-se de interesse público pois a mesma além 
de fundamental é um bem escasso e de difícil acesso, 
sendo assim foram feitas as análises de amostras da 
água que é distribuída na cidade de João Câmara – RN, 
nas residências dos Camaraenses, fazendo uma possível 
relação entre os altos índices de diarreia na região e uma 
provável contaminação da água que é distribuída pela 
CAERN.  Os ponto de coleta foram registradas com o 
auxílio de um GPS, e as análises  feitas no laboratório do 
IFRN comprovam que a água  consumida encontra-se 
dentro dos padrões de potabilidade da CONAMA e do 
Ministério da Saúde. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Água, Georreferenciamento, Potabilidade, Análise da água, Qualidade da água. 

 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF WATER CONSUMED IN TOWN JOÃO CÂMARA- RN, WITH THE AID 
OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM 

 
ABSTRACT 
 
Water is the key part of life is central to the functioning 
of the body. However, two million people, mostly 
children, die annually in poor countries, because of 
gastrointestinal diseases, propagated by the lack of 
clean water. In Brazil today 29 people die daily from 
diseases arising from water quality and sewage 
treatment and it is estimated that about 70% of hospital 
beds are occupied by people who contracted 
waterborne diseases. Based on this assumption the 
analysis of water quality becomes of public interest 
because it is an essential addition to scarce and difficult 

to access, so the analysis was made of samples of water 
that is distributed in the city of East London - RN, the 
residences of Camaraenses, making a possible 
relationship between high rates of diarrhea in the 
region and a probable contamination of the water that 
is distributed by CAERN. The collection point were 
recorded with the aid of a GPS, and the analysis made in 
the laboratory of IFRN show that the water is consumed 
within the standards of potability of CONAMA and the 
Ministry of Health 

 

 KEY-WORDS:  Water, georeferencing, potability, water analysis, water quality. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA EM JOÃO CÂMARA – RN, COM 
AUXÍLIO DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL 

 
INTRODUÇÃO 

A água é o componente essencial da vida, sendo fundamental para o bom 
funcionamento do organismo (GUYTON, 2003). No entanto conforme Caubet (2004), dois 
milhões de seres humanos, principalmente crianças morrem anualmente, nos países mais 
pobres por causa de doenças gastrintestinais, propagadas pela falta de água tratada. 

Contudo a quantidade de água potável em relação a toda a água do planeta não passa 
de 0,0002%. O município de João Câmara possui área de 798,0 Km², localizada entre as 
latitudes 5º32’14”5 e longitude 35º49’10”W, e está situado na  região do Mato Grande . A 
população residente de 2009 é 31.518 habitantes (Secretaria Executiva/Ministério da Saúde), 
sendo 6.618 na área rural e 24.900 na área urbana. Nessas condições, o município de João 
Câmara, possui uma baixa oferta de água. Dessa forma, aumenta a responsabilidade da 
sociedade local em evitar o desperdício e aumentar a vigilância na qualidade da água da 
oferta disponível. 

A CAERN (Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte) foi criada em 1969, 
com o objetivo de transportar, coletar e tratar água potável para 152 sedes de municípios e 
13 localidades, onde João Câmara encontra-se inclusa. Sendo assim esta companhia é a 
principal responsável por alterações no sistema de distribuição que possam afetar a qualidade 
da água que sai do balneário de Pureza, passa pelo reservatório central e chega as casas.  

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), no Brasil “morrem atualmente 29 
pessoas ao dia por doenças decorrentes da qualidade da água e do não tratamento de 
esgotos e estima-se que cerca de 70% dos leitos de hospitais estejam ocupados por pessoas 
que contraíram doenças transmitidas pela água (JÙNIOR, 2007). 

O desenvolvimento da informática e a popularização do microcomputador 
têmcontribuído para o aumento da utilização e melhoria das informações na área de saúde. 
No Brasil, a implantação de Sistemas de Informações na área de vigilância epidemiológica, 
vem se processando ao longo dos anos, embora de forma pontual e pouco normatizada, a 
partir das campanhas de controle de doenças transmissíveis coordenadas pelo Ministério da 
Saúde. Dessa forma, atualmente é possível coletar dados que sofrem tratamentos 
computacionais de forma que sirvam para nortear a tomada de decisão. 

Georrefenrenciamento é o estudo de um determinado local, demarcados com ajuda 
de um GPS ou algum aparelho semelhante, com propósito de pesquisar a presença de alguma 
coisa, como por exemplo uma doença. Pode ser feito de uma imagem,mapa ou qualquer 
outra forma de informação geográfica, é tornar suas coordenadas conhecidas em um sistema 
de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes ao 
sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem 
georreferenciados, conhecidos como pontos de controle.  

Portanto, as informações da qualidade da água , aliado ao uso do sistema de 
posicionamento global na vigilância da qualidade da água , tendem a proporcionar o aumento 
no controle de abastecimento , com alocalização de possíveis pontos de contaminação, de 
áreas de risco ou de risco potencial, uma vez que permitem oconhecimento localizado ou 
espacial, facilitando a intervenção. Os fatores que influenciam na mudança da qualidade da 
água são: (1) qualidade química e biológica da fonte hídrica, (2) eficácia do processo de 
tratamento, reservatório (armazenagem) e sistema de distribuição, (3) idade, tipo, projeto e 
manutenção da rede, (4) qualidade da água tratada ( CLARCK & COYLER,1989). 
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METODOLOGIA  

A água para consumo humano deve atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela 
portaria nº 518 da CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), sendo esta usada como 
referencia para esse estudo. 
 
Tabela 01.  Valores de referência para potabilidade segundo a portaria Nº 518. VMP = Valor 

Maximo permitido. uH = Unidade Hazen (mg Pt-Co/L). UT = Unidade de turbidez 
             Parâmetro                   Unidade VMP(1) 
Nitrato (com N) mg/L 10 
Nitrito(com N) mg/L 1 
Amônia (com NH³) mg/L 1,5 
Cloro livre mg/L 5 
Cor aparente uH(2) 15 
PH mg/L 0,6 – 9,5 
Condutividade µS/cm     250 
Turbidez UT(3) 5 

 
Segundo a portaria 1.469 (Brasil, 2000), o número mínimo de amostras e frequência 

mínima de amostragem para o controle de qualidade da água, considera uma amostra mensal 
retirada de um ponto de consumo para cada 500 habitantes.  Estabeleceu-se como 
metodologia de coleta de amostrasque em cada setor, com área correspondente a 1000 
habitantes, houvesse três pontos equidistantes por coordenadas GPS para coleta de água de 
sítios domiciliares. Nesses três pontos de coleta por setor, fez-se 2 sucessivas coletas 
periódicas, com um intervalo de três semanas entre as coletas num mesmo ponto. Dessa 
forma, para a análise da potabilidade foram coletadas amostras de água noreservatório 
central de João Câmara e sítios domiciliares.  Os frascos usados para a coleta foram de 500 
mL, devidamente esterilisados. No reservatórioe nas casas , água foi escoada por 
aproximadamente de 3 minutos, para em seguida ser feita a coleta. Os frascos 
foramtrasportados em caixas térmicas com gelo para a manutenção das carateristicas da 
água. As características físico-químicas foram feitas com testes de Nitrato, Nitrito, Amônia, 
PH, condutividade, Cor, Turbidez, Cloro, realizados através dos aparelhos PH-metro, 
clorômetro, espectrofotômetro e condutivímetro. Para asanálises biológicas foram realizadas 
averiguando a presença de coliformes, pelo método da presença ou ausência, através de 
reagente colorimétrico mantido por 24horas na estufa em 34, 5oC.    

Após esse levantamentos de dados e por meio de observações in loco os pontos 
espaciais de coletas de água nas casas (ver figura 1)  foram obtidas com o uso do GPS 
ETREX/GARMIN, que tem uma base cartográfica com rodovias, cidades, e principais estradas. 
Receptor de alta sensibilidade para um posicionamento rápido e preciso em locais de difícil 
recepção, 12 canais paralelos que continuamente rastreiam e atualizam sua posição. Tem 
precisão <15 metros e formas de posição Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS entre 
outros. 
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Figura 01.Mapa da área urbana de João Câmara. Os pontos amarelos representam os pontos 
georeferenciados da coleta de água 

 

RESULTADOS  

O pH de todos os pontos manteve-se neutro, os valores de nitrito foram zero, e os demais parâmetros 
não tem valores determinados pela CONAMA. Em relação ao Nitrogênio Amoniacal os valores estão 
baixo dos índices recomendados pela CONAMA, porém houve variação nos índices nos dias 22 e 29 
conforme o gráfico 1. O Nitrato manteve os índices de acordo com a CONAMA, no entanto nos pontos 
46 e 53 no dia 22 teve valores acima dos outros pontos conforme o grafico 2. 

 

Gráfico 01. Quantidade de Nitrogênio Amoniacal em mg/L dos pontos de coletas nos dias 22.08.2011 
e 29.08.2011 
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Gráfico 02. Quantidade de Nitrato em mg/L dos pontos de coletas nos dias 22.08.2011 e 29.08.2011 

O resultado da qualidade da água para consumo humano mostra que o tratamento e a distribuição da 
água na cidade de João Câmara estão dentro do recomendado pela resolução nº 518 da CONAMA. A 
análise na residência dos consumidores, feita nos dias 22 e 29 de agosto de 2011, mapeada com o 
auxílio de um GPS (Sistema de Posicionamento Global), comprovou que a água encontra-se própria 
para consumo, não havendo problemas na rede de distribuição que afetem a potabilidade da mesma. 
A queda da Amônia (Ver gráfico 1) pode ser devido a votabilidade dessa  substância, já os pontos 46 e 
53 indicam um pequeno foco de contaminação de nitrato (Ver gráfico 02).  

CONCLUSÃO  

De acordo com os parâmetros analisados podemos afirmar que a água distribuída pela CAERN está 
dentro dos padrões de qualidades exigidos pelo Ministério da Saúde, não sofrendo alterações no 
sistema de distribuição oriunda do balneário de Pureza e passa pelo reservatório central até chegar as 
residências. Sendo assim, não é possível associar índices elevados de diarréia com a água. Mesmo 
assim, os cuidados no transporte da água devem ser extremos, pois a precariedade em sistemas de 
esgotos é o principal fator de influencia para a contaminação da água tratada. Dessa forma, é   
necessário mais estudos para identificar as causas da diarreia e as possíveis causas da contaminação 
de nitrato nos pontos 46 e 53. 
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RESUMO  
 

O coentro é uma olerícola largamente utilizada 
como condimento, porém a difícil quebra de dormência 
na sua semente inviabiliza o seu plantio. Deste modo, 
este trabalho propõe estudar o melhor método de 
quebra de dormência de sementes em cultivares 
comerciais de Coriandrum sativum L. Por isso, de um 
total de quarenta sementes foram selecionadas dez,  
reservadas para serem o grupo controle, e trinta foram 
separadas em grupos de  dez e submetidas a pré-
tratamento em maceração, banho-maria e trituração, 
com a finalidade de selecionar o melhor método de 

quebra de dormência. Após estes procedimentos as 
sementes foram semeadas e o processo de germinação 
foi acompanhado. Os métodos de pré-tratamento em 
banho-maria e maceração foram os mais eficientes e 
apresentaram taxa de germinação de 100% e 75% 
respectivamente. Concluímos que os melhores 
tratamentos para a quebra de dormência são o 
aquecimento e a maceração das sementes antes do 
plantio e, por isso, garantem melhores resultados para 
os produtores. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Coentro, germinação, dormência, Coriandrum sativum L.  

 

GERMINATION OF CORIANDER SEEDS (CORIANDRUM SATIVUM L.) UNDER DIFFERENT PRE-
TREATMENTS TO BREAK DORMANCY  

ABSTRACT  
 

Coriander is a vegetable crop largely used as 
seasoning, but the difficulty to break dormancy of its 
seeds make its planting very hard. Thus, this work has 
the purpose of studying the best method of breaking 
dormancy of its seeds in commercial cultivars of 
Coriandrum sativum L. For that reason, out of an 
amount of forty seeds, ten were selected, reserved to 
be the control group, and thirty were separated in 
groups of ten e subjected to pre-treatment in 
maceration, heating and grinding, in order to select the 

best method to break dormancy. After these procedures 
the seeds were planted and the process of germination 
was accompanied. The pre-treatment in heating and 
maceration were more efficient and showed a 
germination rate of 100% and 75% respectively. We 
conclude that the best treatments to break dormancy 
are heating and maceration of the seeds before planting 
them, and for that reason, we assure better results to 
the growers. 

 

 KEY-WORDS:  Coriander, germination, dormancy, Coriandrum sativum L. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE COENTRO (CORIANDRUM SATIVUM L.) SOB DIFERENTES 

PRÉ-TRATAMENTOS PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA 

 
INTRODUÇÃO 
 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma olerícola da família Apiaceae, e possui um 
alto valor e importância econômica, sendo produto de importação e produção interna 
(SILVEIRA, 1995; MORAES & LOPES, 1998) e foi inserido no Brasil no início da colonização, com 
a chegada dos portugueses, e é amplamente utilizado como tempero básico nos pratos típicos 
da cozinha do Norte e Nordeste do país.  

Conhecido como planta aromática, medicinal e condimentar, o coentro é uma boa 
fonte de cálcio (188mg/100g), ferro (3mg/100g), vitamina C (75mg/100g) e pró-vitamina A. 
Sua cultura requer um clima quente, pois baixas temperaturas retardam o seu crescimento, e 
solos com boa drenagem de água, profundos e com bom teor de material orgânico. A 
exploração do coentro, em geral, ocorre durante todo o ano e em 2001, para atender a 
demanda dos produtores, cerca de 270 toneladas de sementes de foram comercializadas no 
Brasil, gerando um valor aproximado de 2,7 milhões de reais (NASCIMENTO & PEREIRA, 2005). 

As sementes de coentro, porém, apresentam uma característica biológica, semelhante 
à de muitas espécies de sementes, que impede a sua germinação e o seu desenvolvimento. 
Essa característica é denominada de dormência e, de acordo com Kerbauy (2004), é uma 
condição morfológica e/ou fisiológica de uma semente, restritiva de sua germinação mesmo 
em presença de condições ambientais favoráveis para que ocorra. 

O processo de germinação requer uma temperatura máxima, mínima e ótima para que 
aconteça, podendo apresentar diferenças significativas entre as cultivares (NASCIMENTO, 
2000) e, embora o coentro seja uma cultura com destaque comercial, não se têm sido 
realizados estudos para obter ou aperfeiçoar as técnicas de produção com a finalidade de 
melhorar a qualidade do produto, reduzir o custo de produção e aumentar os rendimentos 
obtidos (NETO, 2010). 

Os estudos sobre os diversos tipos de dormência sugerem pesquisas para quebrar as 
barreiras naturais apresentadas, permitindo a germinação das sementes, que é de extrema 
importância para o seu cultivo e aumento da produção, visando um melhor retorno para o 
produtor. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o melhor método a ser 
utilizado para a quebra de dormência nas sementes de cultivares comercial de coentro 
(Coriandrum sativum L.). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biologia do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Pau dos Ferros – no 
período compreendido entre outubro de 2010 a novembro de 2011 e as sementes de 
Coriandrum sativum L. foram fornecidas pelo projeto Hortas Sustentáveis na Escola, 
implantado na instituição. 
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Quarenta sementes de coentro foram divididas em quatro grupos de dez (A, B, C e D) 

para submetê-los aos diversos tratamentos. O grupo A, foi submetido ao processo de 
maceração, em um Becker de 50ml contendo 30ml de água destilada em temperatura 
ambiente,  permanecendo durante um período de 24 horas.  

O grupo B, foi depositado em um Becker de 50ml contendo 30ml de água destilada e 
submetido ao banho-maria a uma temperatura de 36ºC durante 30 minutos . 

As sementes do grupo C foram trituradas com o auxílio de um Gral e Pistilo, com 
capacidade de 100ml, para que o rigor apresentado pelas sementes fosse rompido, 
favorecendo a germinação.  

As sementes do grupo D não receberam nenhum tipo de tratamento sendo 
caracterizadas como grupo controle. 

Após os tratamentos, as sementes foram semeadas em copos descartáveis com 
capacidade para 100ml, contendo uma mistura de terra vermelha, areia e terra vegetal e 
levados para casa de vegetação do IFRN – Campus Pau dos Ferros – para que o processo de 
germinação fosse acompanhado de forma contínua. 

Os copos foram regados todos os dias durante o período da manhã e as análises da 
germinação foram realizadas aos 7 e 14 dias após a semeadura, espaço de tempo necessário 
para que ocorra a germinação das sementes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi verificada uma diferença significativa na germinação das sementes de coentro 
(Coriandrum sativum L.) entre os diversos processos realizados para a quebra de sua 
dormência. 

As sementes do grupo A, submetidas por um período de 24 horas ao processo de 
maceração, apresentaram resultados bastante relevantes, com taxa de germinação de 75%, e 
mostrou-se um método bastante eficaz para a quebra de dormência.  

O grupo B, aplicado ao banho-maria a uma temperatura de 36ºC durante 30 minutos, 
apresentou uma taxa de germinação de 100%, ressaltando a influência exercida pela 
temperatura na quebra da dormência das sementes de coentro (Coriandrum sativum L.).  

As sementes do grupo C apresentaram uma taxa de germinação de 25%, enquanto que 
as do grupo D, não submetidas a nenhum pré-tratamento, obtiveram uma taxa de germinação 
de apenas 5%.  

Com base nos dados, foi possível observar que o banho-maria e a maceração 
mostraram-se como processos bastante eficientes para a quebra de dormência da espécie 
Coriandrum sativum L., com taxa de germinação de 100% e 75% respectivamente, e a 
trituração, por sua vez, apresentou uma baixa eficácia se comparada aos resultados obtidos 
pelos tratamentos realizados nos grupos A e B, com apenas 25% de germinação das sementes, 
porém, equiparando-o ao grupo experimental (Grupo D), com taxa de germinação de 5%, o 
procedimento apresenta um índice de 20% de aproveitamento (Figura 1). 
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Figura 1 – Taxa de germinação das sementes de coentro 

 

Portando, visando melhores resultados na produção, de larga ou pequena escala, nos 
cultivares de coentro é necessário a utilização de pré-tratamentos para a quebra da 
dormência de suas sementes e, para isso, os produtores precisam submetê-las a 
procedimentos simples como a trituração, maceração ou, com resultados mais satisfatórios, a 
elevação da temperatura em banho-maria, evitando com isso o desperdício de grande parte 
das sementes, que de acordo com a pesquisa realizada pode chegar a cerca de 95%, e os 
causar prejuízos desnecessários. 

 

CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que, a germinação do Coriandrum sativum L. depende da quebra de 
sua dormência por isso, para obter um melhor rendimento e menores gastos de produção, é 
necessário que as sementes sejam previamente tratadas com os processos de trituração, 
maceração ou submetidas à elevação de temperatura em banho-maria, garantindo um 
melhor aproveitamento e retorno para os produtores. 
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RESUMO  
 
Este artigo resulta de um projeto na área da 
etnobotânica, com o intuito de descrever o perfil 
socioeconômico-demográfico dos feirantes/ “mateiros” 
e consumidores de ervas medicinais na região do Alto 
Oeste Potiguar. Registrou-se através de entrevistas o 
conhecimento cultural sobre estas plantas na região e 

até que ponto tal conhecimento permite às pessoas 
saberem se o tratamento é viável ou não na cura de 
doenças. O presente trabalho pretende, dessa maneira, 
entender de que forma o uso e/ou a venda do chá é 
influenciado pelo perfil social das pessoas. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica, ervas, chá, impactos sócio-econômicos. 

 

IMPACTS OF THE USE OF MEDICINAL PLANTS IN THE ALTO OESTE POTIGUAR 
 
ABSTRACT  
 
This article results from a project in the field of 
ethnobotany, in order to describe 
the socioeconomic and demographic profile of 
the fairground / "woodsmen" and consumers 
of medicinal herbs in the Alto Oeste Potiguar. It was 
recorded by interviewing, cultural knowledge about 

these plants in the region and whither such 
knowledge enables people to know if the treatment 
is feasible or not in curing disease. This work aims, 
thus, to understand how the use and / or sale of tea 
is influenced by the social profile of people. 

 

 

 KEY-WORDS: Ethnobotany, herbal, tea, socioeconomic impacts. 
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O IMPACTO SOCIO-ECONÔMICO NO USO DE PLANTAS MEDICINAIS DA REGIÃO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR 

 
INTRODUÇÃO 

O uso das plantas medicinais ocorre desde tempos primários. Segundo Simões et al. 
(1988), todos os grupos culturais fazem uso de plantas como recurso terapêutico e, em 
centros urbanos, plantas são utilizadas como forma alternativa ou complementar à medicina 
oficial. A cada geração, cuidados e ensinamentos vêm sendo repassados no que se diz 
respeito ao preparo de chás, no entanto, nem sempre de forma correta. 

O estudo feito abrange os municípios de Pau dos Ferros, Alexandria, São Miguel, 
Francisco Dantas, Itaú, Encanto, Portalegre e Rafael Fernandes. Já que de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em média, 80% da população utiliza remédios naturais 
ou faz uso da medicina popular para tratar doenças, faz-se necessário um estudo que 
verifique o nível acadêmico da população que vende e/ou consome tais. 

Pretende-se por meio deste, fazer com que as pessoas se informem sobre os reais 
benefícios do consumo das ervas, evitando assim o uso indiscriminado e indevido dos chás na 
região foco deste projeto, o Alto Oeste Potiguar.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A principal etapa desenvolvida nesta pesquisa levou em conta as informações obtidas 

por fontes orais, onde foram citadas as principais ervas vendidas e consumidas pela 
população e qual o seu nível social, o que acreditamos influenciar nessa atividade. Foi 
aplicado um questionário que visa compreender o perfil padrão dos entrevistados quanto à 
escolaridade, idade e a origem dos seus conhecimentos fitoterápicos e a partir do estudo 
desses dados montaram-se gráficos exibindo resultados numéricos, para melhor visualização 
deste quadro. 

 

 

Figura 1 – Gráfico: resultados com base na taxa de escolaridade dos entrevistados. 

Os gráficos apontam que os fornecedores das ervas da medicina popular da região do 
Alto Oeste Potiguar não possuem um alto nível acadêmico de conhecimento, não tendo em 
sua maioria, o 2º grau completo. Esta percentagem justifica as imprudências cometidas nas 
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indicações de uso caseiro das ervas fitoterápicas. 

 A inversão nos valores de escolaridade dos consumidores em relação aos feirantes é 
notória, não obstante, ainda aponta uma falta de conhecimento diligente sobre o assunto. 
Levando em consideração a necessidade dos mateiros buscarem numa atividade de baixa 
renda (venda varejista de ervas) o sustento próprio e/ou familiar, deduz-se que a educação 
age diretamente nos indicadores dos gráficos. As tendências culturais estão diretamente 
ligadas aos fatores influenciadores descritos acima. 

 

 

Figura 2 – Gráfico: resultados com base na idade dos entrevistados. 

Mediante a idade observada nos gráficos que se seguiram, observa-se uma 
semelhança numérica dos resultados, sendo a maioria fornecedores/feirantes e consumidores 
acima de 30 anos. Este fator etário aponta uma característica do perfil socioeconômico e 
cultural da região pesquisada, que remete ao tipo de economia primária, característica das 
décadas anteriores, e novamente a baixa escolarização dos habitantes. 

 Ao serem questionados sobre a origem dos conhecimentos sobre as plantas medicinais 
no trato de doenças, os entrevistados respondem que foram repassados de pais para filhos. 
Ou seja, além de serem fontes orais não científicas, elas vem de gerações anteriores, 
denotando quanto antigas e duvidosas são essas informações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa envolveu áreas diversas interligadas como a cultura popular sobre o 
assunto tratado – o uso de plantas para fins medicinais –, juntamente com as questões sócio-
econômicas das pessoas e a influência que a venda/uso de ervas têm na vida delas.  

A partir disso, podemos concluir que as pessoas que vivem nesse meio se baseiam em 
conhecimentos vindos de gerações anteriores, sem saber clinicamente os efeitos reais dos 
chás, mas continuando a seguir os ensinamentos e princípios de seus pais, avós etc. por 
costume ou necessidade.  
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A INDÚSTRIA PETROLÍFERA E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON SHORE: UMA VISÃO 
PANORÂMICA SOBRE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

 

 
 
 
 

 
  

RESUMO 
 
O petróleo é, literalmente, o combustível da 
economia mundial. Antes de chegar ao 
mercado consumidor, ele transcorre várias 
etapas. A exploração da área produtora é onde 
os levantamentos técnicos são realizados e 
norteiam a produção. Neste ponto da cadeia 
produtiva, há uma massiva instalação de 
maquinário e mobilização de profissionais para 
desenvolver as completações de poço. Após a 
retirada do óleo do solo, ele é levado às 
refinarias. O petróleo é transformado face uma 
série de processos físico-químicos em seus 
derivados, que são distribuídos ao seu 
consumidor final. Entretanto para se viabilizar a 

atividade petrolífera, é necessário um processo 
que garanta a segurança e a qualidade 
ambiental. O licenciamento Ambiental para 
esse tipo de atividade encontra-se de forma 
diferenciada, por meio da Licença Prévia para 
Perfuração (LPper); Licença Prévia de Produção 
para Pesquisa (LPpro); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO). O estudo de caso 
analisou três postos em ambientes distintos. 
Foi constatado uma visualização genérica por 
parte da SEMURB, fomentando uma 
preocupação a respeito da garantia da 
segurança e cuidados com o meio ambiente 
que rodea o estabelecimento

PETROLEUM INDUSTRY AND ENVIRONMENTAL LICENSING ON SHORE: AN OVERVIEW 
ON FUEL STATIONS

ABSTRACT 
 
The Petroleum is, literally, the world economy’s 
fuel. Before reaching the consumer market, it 
passes several stages. The exploitation of 
the producing area is where the technical 
surveys are conducted and directed to 
the production. At this point the productive 
chain, there are a massive installation 
of machinery and mobilization of professionals 
to develop the well completions. After removal 
of oil from the ground, it is taken to the 
refineries. The oil 
is transformed by many physico-chemical 
processes in their derivatives, which are 
distributed to their end 

consumers. However to enable the petroleum 
activity, it needs a process to ensure the safety 
and environmental quality. The environmental 
licensing for this type of activity is in a different 
way, through the Preliminary 
Permit Drilling (LPper) Preliminary 
License for Production Research 
(LPpro) Installation License (LI) and Operating 
License (LO). The case study looked at three 
fuel stations in different places. It was 
seen by a generic view of SEMURB, fostering a 
concern about ensuring the safety and care of 
the environment of the establishment's 
neighborhood. 
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1Instituto Federal de  Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Natal- 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da cadeia produtiva do petróleo é marcado pela numerosa 
utilização de tecnologias e interações com o meio ambiente. O presente trabalho 
descreve os principais mecanismos dessa atividade, desde a etapa inicial dos estudos 
até a chegada dos derivados de petróleo no comércio e consumidores. Ao decorrer da 
descrição da indústria do petróleo, são ressaltados os principais pontos onde há ação 
de impactos ambientais. De forma sólida e dinâmica, o leitor é levado ao 
entendimento geral da cadeia produtiva do petróleo, podendo recorrer à literatura 
embasadora do artigo para aprofundar-se no tema. 

Licenciamento ambiental é o processo que verifica e corrige os impactos 
ambientais. A indústria petrolífera tem o seu processo de licenciamento ambiental 
diferenciado dos demais por ser uma atividade com maiores riscos de impacto. As 
licenças ambientais dessa atividade  são: a Licença Prévia para Perfuração que permite 
a atividade de prospecção; Licença Prévia de Produção para Pesquisa para obter a 
viabilidade econômica da jazida; Licença de Instalação que autoriza a instalação de 
novos empreendimentos e a Licença de Operação quando finalmente é liberado o 
inicio do processo produtivo. 

Os postos de combustíveis, ao mesmo instante que demonstram uma enorme 
importância econômica a nível mundial, mantêm uma atividade com alto potencial de 
poluição e de grande utilização de recursos naturais. No entanto, até a década de 90, 
empresários de tais empreendimentos não obtinham licenças ambientais para dar 
início as atividades, pois não havia muita cobrança por parte dos órgãos ambientais. 
Entendendo essa necessidade, foi realizado um estudo de caso na cidade de Natal/RN 
que teve seu enfoque no entendimento prático do processo licenciatório de postos de 
combustíveis natalenses, com o objetivo de entender as peculiaridades no 
licenciamento de cada posto, dependendo do local em que estava localizado. 
 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi concebido a partir do levantamento de livros, artigos, teses, 
periódicos, sites como o do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), o do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), o do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), o 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
o da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o da plataforma SCRIBID. A partir da 
concepção teórica, houve reuniões e discussões juntamente com o professor 
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orientador João Correia Saraiva Junior a fim de debater os temas e solucionar os 
entraves encontrados. Paralelamente aos levantamentos e as discussões, foram 
realizados cursos ambientais onde se realizou atividades práticas e visitas técnicas. 
Após essa etapa, pesquisou-se sobre postos de combustíveis variados, localizados em 
partes diversas da Cidade de Natal/RN (próximos a lagoas de captação, dunas, área 
urbana e Zona de Proteção Ambiental.) com objetivo de entender a peculiaridade de 
cada licença de acordo com o local que o posto se localizava. Assim feito, visitas à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) foram efetuadas para 
coleta dos dados necessários e acesso na íntegra dos licenciamentos dos postos 
pesquisados. Baseado nessa pesquisa elaborou-se o estudo de caso. Todo o 
desenvolvimento do programa foi patrocinado e apoiado pela Petrobras por meio do 
Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos (PFRH). 

3 ERA UMA VEZ UM HIDROCARBONETO... 

Ao longo dos anos da história geológica terrestre, grandes quantidades de 
material orgânico “formado por restos de vegetais, polens, esporos, quitinozoários, 
fungos, algas, foraminíferos quitinoso foram sendo depositados nas bacias 
sedimentares” (POPP,1998). Devido ao aumento da pressão e temperatura, reações 
químicas e bacteriológicas modificaram a matéria orgânica que foi se transformando 
no que hoje se conhece por petróleo. 

Petróleo pode ser definido como: 

uma substância oleosa, menos densa que a água, constituída 
essencialmente pela mistura de milhares de compostos orgânicos formados 
pela combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, constituindo longas 
cadeias parafínicas abertas e cicloparafinas ou anéis aromáticos ligados por 
complexos orgânicos variados. Sua cor varia de acordo com a origem, 
ocilando do negro ao âmbar. Apresenta-se sob a forma fluida ou semi-
sólida, de consistência semelhante à das graxas, e encontra-se no subsolo a 
profundidades variáveis. (POPP, 1998, p. 332) 

Corrêa (2003), Popp (1998) e Taioli (2008) teorizam sobre formação do 
petróleo, a partir do conhecimento adquirido na leitura de suas obras, compreende-se 
que a gênese do petróleo é dada a partir da sedimentação da matéria orgânica, 
processo pelo qual se origina a rocha geradora.  Coexistente a esta rocha estão a rocha 
reservatório e rocha capeadora. A rocha reservatório é o corpo rochoso que apresenta 
características geológicas propícias ao armazenamento de fluidos, a camada capeadora 
é a formação de rochas impermeáveis ou falhas que impossibilitam a passagem do 
fluido à outra camada. 

Após a sua formação na rocha geradora, o petróleo se locomove para a rocha 
reservatório onde se aprisiona com o auxílio da barreira capeadora (Figura 1), o 
conjunto formado pela rocha reservatório e camada capeadora é denominado trapa.  
A migração do petróleo é condicionada a partir da ocorrência de gás; a movimentação 
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da água subterrânea e a pressão exercida pela contínua deposição de novas capas de 
sedimentos e a capilaridade. 

 

Figura 1 – Imagem demonstrando a configuração das rochas no 
aprisionamento do petróleo. Fonte: Taioli (2008) 

Atualmente o petróleo se figura como a maior matriz energética do mundo, 
presente no dia-dia nas mais diversas formas. Em virtude da sua importância, o 
petróleo é motivo de guerras, debates políticos, direcionamento científico e mudança 
de comportamento social. A indústria do hidrocarboneto, assim, há de ser 
compreendida como um grande evento histórico, político, econômico, ambiental e 
cultural. 

4 ETAPAS DA PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO 

Para a exploração do petróleo faz-se necessário estudos prévios que forneçam 
indícios e dados da existência dos hidrocarbonetos.  Conforme Bain & Company 
(2009), as informações de reservatórios tem o propósito de identificar os reservatórios 
de hidrocarbonetos e estimar suas características. As técnicas utilizadas para esse tipo 
de atividade são provenientes da geologia e da geofísica. Oliveira (2007) aponta as 
principais etapas prévias: Obtenção e análise de mapas geológicos de superfície; 
Levantamentos aerofotogramétricos; Fotogeologia; Uso de técnicas de 
sensoreamento remoto; Uso de técnicas de análise paleontológica, Visita in situ e 
exploração.  

 
 

4.1 Investigação  
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A obtenção e análise de mapas geológicos de superfície se caracterizam pelo 
mapeamento das rochas, reconhecimento e delimitação das bacias sedimentares e 
identificação de estruturas que possivelmente acumulam hidrocarbonetos.  

O levantamento aerofogramético tem como finalidade a confecção de mapas-
base ou topográficos por meio de imagens capturadas por avião. Com base nas 
aerofotografias, a fotogeometria é realizada, técnica que determina as faces 
geológicas tais como dobras, falhas e mergulho. Já no sensoriamento remoto, as 
fotográficas provêm de satélites e são escaladas por cores que apontam características 
específicas das rochas expostas na superfície.  

A análise paleontológica é o reconhecimento dos fosseis existentes nos 
exemplares de rocha retirados da superfície e subsuperfície a fim de correlacionar  
os tipos de rochas existentes na área. 

Para a checagem se os dados obtidos pelas técnicas apontadas correspondem à 
realidade da área pesquisada, é realizada uma visita in situ. 
 
4.2 Exploração 
 

Após o estudo prévio do local, as áreas escolhidas para a prospecção são 
determinadas por três métodos de exploração: exploração gravimétrica, exploração 
magnética e exploração sísmica, sendo este último método o mais empregado. 

De acordo com Freitas (2009), a variação de densidade em superfície é um dos 
fatores que determinam o campo gravitacional. A partir de sensores gravitacionais, é 
possível se determinar detalhes de uma bacia sedimentar, rochas componentes e até 
domos de sal e arrecifes calcários. “Nos resultados obtidos, são aplicadas correções de 
latitude, elevação, topografia e marés, constituído o mapa gravimétrico chamado de 
mapa de Bouguer (Figura 2).” (FREITAS, 2009, p. 4, grifo nosso) 
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 Figura 2 – Mapa Bouguer, um dos instrumentos utilizados na exploração de 

hidrocarbonetos. Fonte: Tecnólogo em Petróleo e Gás (2009) 
 

Oliveira (2007) aborda a exploração magnética como a técnica utilizada para a 
medição de pequenas variações no campo magnético terrestre, ocasionadas pela 
distribuição irregular de rochas magnetizadas na face terrestre. A partir dessa técnica 
pode-se determinar os limites da bacia sedimentar, alinhamento do embasamento e a 
presença de rochas ígneas rasas. 
 

A sísmica se baseia no método de refração e reflexão, o qual gera dados sobre 
“a composição, o conteúdo de fluidos, a extensão e a geometria das camadas de rocha 
do subsolo, por meio das técnicas de 2D, 3D e 4D.” (FREITAS, 2009, p. 4). A partir 
dessas informações são gerados mapas, como demonstrado na Figura 3 
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Figura 3 – Mapa de reconstrução 3D de reservatórios a partir da sísmica, 

desenvolvido pela MultifacSis-BR. Fonte: Tavares, G (2006) 
 
É importante lembrar que todos os métodos de exploração abordados são 

técnicas de caráter passivo, ou seja, eles fornecem uma estimativa estatística da 
ocorrência do petróleo e dados relacionados. A existência do hidrocarboneto só é 
confirmada a partir da perfuração dos poços de petróleo. 

 
Corrêa (2003) e Oliveira (2009) descrevem a sistemática da perfuração de 

poços e segundo suas idéias, tem-se que concomitantemente aos estudos geológicos, 
normalmente é feita a perfuração de poços estratigráficos afim de melhor conhecer a 
subsuperfície da área. Após a realização dos estudos prévios, é chegada a hora da 
criação dos poços de petróleo. Primeiramente é feita a perfuração de um poço para 
constatar a ocorrência do hidrocarboneto, designa-se a este poço a nomenclatura de 
poço pioneiro.  Confirmada a presença do petróleo, são utilizados outros poços para 
determinar a extensão da jazida e assim obter dados para o estudo de viabilidade 
econômica. Depois dessa etapa, são criados poços de desenvolvimento onde será 
realizada a atividade da extração do petróleo. 

Para a atividade de perfuração de poços, é necessário o auxilio de um fluido 
especial conhecido vulgarmente como lama de perfuração (ou de reservatório). Este 
composto tem a finalidade de refrigerar e lubrificar as brocas de perfuração; 
transportar o cascalho formado no fundo do poço à superfície; proporcionar as 
condições de pressão ideais de perfuração para evitar erupções, entre outras 
características. Para promover essas condições, existem vários tipos de lama que se 
adéquam às propriedades do meio no qual será inserida. Sendo assim, há diversas 
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bases para este composto, como água, óleo, soluções catiônicas e cal. Por causa das 
problemáticas ambientais, as lamas à base de óleo entraram em desuso. 

Devido ao grande potencial poluidor nesta etapa da cadeia produtiva do 
petróleo, foi verificado a necessidade de uma licença especifica para a atividade, então 
se criou a  Licença Prévia de Perfuração (LPper) que tem como finalidade verificar e 
garantir o desenvolvimento da perfuração dentro dos parâmetros de segurança 
ambiental. 
 

Uma sonda de perfuração conforme Corrêa (2003) é composta por três 
sistemas essenciais: o sistema de elevação, o de circulação e o de rotação. Além destes 
sistemas há o de compensação de ondas e o de prevenção de erupções. 

O sistema de elevação consiste em um conjunto composto pela torre ou 
mastro, blocos de polias (Catarina), bloco de coroamento, guincho e seus motores. Sua 
principal função é promover a movimentação vertical dos cabos, brocas e outros 
componentes da sonda.  

 
Já o sistema de circulação é responsável por carregar o cascalho formado na 

zona de perfuração à superfície e injetar a lama de reservatório, assim lubrificando e 
resfriando a broca. Ele é composto por uma serie de tubulações e peças mecânicas, 
das quais se destaca a bomba de lama, responsável pelo movimento de circulação. 

A geração do movimento da broca que proporciona a quebra da rocha é 
oriunda do sistema de rotação, composto basicamente da mesa rotativa, haste 
quadrada e swivel. 

O sistema preventor de erupções (blowout preventer -  B.O.P.) é um sistema de 
segurança que em caso de erupções de fluidos, ele fecha o poço e desvia o fluxo para 
os tanques de lama por meio de válvulas de alta pressão. O sistema de compensação 
de ondas garante que o peso exercido na broca seja sempre o desejável na atividade 
offshore. Sua atuação se dá por meio de cilindros de compensação que se retraem à 
medida que a plataforma se eleva devido a ação das ondas. 

 
Alguns componentes da sonda de petróleo são retratados na Figura 5 
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Figura 5 – Esquema descritivo de uma sonda de petróleo. Fonte: Cardoso 

(2005) 
 

Existem dois tipos de sondas, as marinhas e as terrestres (Figuras 6 e 7). De 
modo simplificado, uma sonda marinha vai ter o mesmo mecanismo de uma sonda 
terrestre, diferenciando apenas nas especificidades que o mar determina como a 
necessidade de um sistema de compensação de ondas, diferentes plataformas de 
acordo com a profundidade da extração, método diferenciado de cimentação etc. 

 

 
Figuras 6 e 7 – Sonda terrestre e sonda marítima em plataforma. Fonte: 

REVISTA FUNDAÇÕES E OBRAS GEOTÉCNICAS (2011); WORLDOILS (2009). 
 

5 PRODUÇÃO E TRANSPORTE 
 

Ainda seguindo os preceitos de Corrêa (2003), discutir-se-á a etapa da 
produção de petróleo. 
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A principal finalidade de um poço de petróleo é servir de meio para a passagem 
de hidrocarbonetos e outros fluidos (como a lama de reservatório, por exemplo) da 
formação à superfície ou sentido inverso. Só que para o controle desse fluxo é 
necessário a instalação de vários equipamentos; utilização de uma enorme gama de 
técnicas e mecanismos auxiliares. Denominam-se genericamente estes itens de 
“completação de poço”. 

A primeira completação de poço a ser realizada consiste na cimentação do 
poço, esta tecnologia, que teve sua evolução a partir dos anos de 1920, é de suma 
relevância, pois é necessária uma boa aderência entre o revestimento do poço e a 
formação produtora para a atividade de explotação. 

Para se estabelecer o fluxo de fluidos em um campo de produção, é realizada a 
abertura de furos laterais por meio de um equipamento especial munido de cargas 
explosivas direcionadas, o “canhão”. Os tiros provenientes deste equipamento passam 
pelo revestimento, cimento e adentram a formação, assim estabelecendo canais para 
a produção dos fluidos. No decorrer da atividade produtora, o volume desses fluidos 
tende a cair. Para compensar esta perda, utilizam-se ácidos ou fraturamentos 
hidráulicos conforme a formação com a finalidade de se ampliar a fratura. Já quando 
se abaixa a pressão, é empregada uma tubulação de menor diâmetro, tubing, para se 
aumentar a velocidade de elevação do fluido e manter a produção. 

Na ocorrência de mais de uma zona produtora no mesmo poço, pode ser 
utilizado um mecanismo conhecido como packer de produção para se fazer a 
separação entre estes campos (Figura 8).  

 
Figura 8 – Esquema ilustrando a passagem de fluidos e a ação do packer. 

Fonte: Wilen (2008) 
  

0628



MORAIS; SOUSA; MEDEIROS (2011) 

  

 

É importante ressaltar que conforme o aumento de profundidade e variedade 
de zonas produtoras no decorrer dos anos, as completações de poços evoluíram e se 
diversificaram bastante. Sendo assim, a descrição de todos os mecanismos se torna 
impraticável a este trabalho. 

Há duas maneiras de o fluido ir do fundo do poço até a superfície, elas são: a 
surgência natural e a surgência artificial. A surgencia natural é caracterizada quando a 
pressão do reservatório é suficiente para elevar o fluido da formação até a parte 
superior do poço, ou seja, não é necessária a utilização de nenhuma energia além da 
energia natural do poço para se realizar a elevação. Em caso contrário, quando há a 
necessidade de uma força exterior para se expulsar o fluido da formação, ocorre a 
surgência artificial. 

Do ponto de vista ambiental, há uma grande preocupação com os mecanismos 
de elevação artificial, pois muitos deles como o bombeio mecânico (Figura 9), bombeio 
hidráulico de superfície e bombeio elétrico submerso apresentam uma grande 
produção de resíduos sólidos. Assim sendo, há de haver um programa de gestão 
apropriado a cada atividade para promover o melhor gerenciamento desse material. 

 
Figura 9 – Cavalo mecânico: instrumento muito utilizado na extração de 

petróleo onshore. Fonte: FALLCONNY (2011) 
 

Após a retirada primeira do óleo, seja por processos naturais ou artificiais, são 
utilizadas técnicas para recuperar o óleo remanescente, tais como a injeção d’água, 
polímeros, surfactantes ou soluções alcalinas. Havendo assim, a recuperação 
secundaria e terciaria.  
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A última etapa da produção é a desativação do campo petrolífero. Segundo 
Oliveira (2009), o poço tem de ser tamponado conforme as especificações da ANP e 
ser feita a recuperação da área degradada.  Um conjunto de técnicas é utilizado para 
que o território retorne o mais próximo possível às condições originais 

Uma característica bem marcante no desenvolvimento da cadeia produtiva da 
indústria petróleo é que a todo momento estudos estão sendo realizados e 
aperfeiçoados a partir dos dados que são recolhidos no decorrer da atividade. Então 
escolha de maquinário, lama de reservatório, métodos de elevação, técnicas de 
recuperação são debatidos em todas as etapas a fim de otimizar o processo e 
incrementar  rentabilidade à atividade. 

A partir dessa constatação, verifica-se a importância da qualificação dos 
profissionais e de programas de fomentação a pesquisa como o PFRH para a atividade 
petrolífera, pois quanto maior for o número de tecnologias e melhor aperfeiçoadas 
elas forem, maior divisa a atividade proporcionará. Pondo esta relação investimento 
em educação – retorno tecnológico, verificam-se enormes impactos positivos 
provenientes da indústria do petróleo. Uma vez que ela passa a ser menos danosa ao 
meio-ambiente, dado o aperfeiçoamento nas técnicas de gestão ambiental; edificante 
socialmente, pois as bolsas de pesquisas e oportunidades de emprego geradas 
promovem melhores condições de vida e economicamente mais rentável, devido ao 
aprimoramento nos processos produtivos. Atendendo aos três requisitos da 
sustentabilidade: atividade economicamente rentável, socialmente justa e 
ambientalmente segura, tem-se na atividade petrolífera  desenvolvida pela Petrobras 
um crescimento contínuo no ideal sustentável. 

 
A próxima etapa da cadeia produtiva do petróleo consiste no transporte e 

armazenamento do petróleo bruto. 
O armazenamento e transporte do petróleo podem ser feitos de duas formas: 

por via de terminais marinhos ou dutos. Conforme Oliveira (2009), portos próximos à 
área de produção são construídos a partir de estudos oceanográficos com o intuito de 
fazer o armazenamento temporário e bombeamento do petróleo até os navios 
petroleiros, os quais são incumbidos da tarefa de levar o petróleo aos terminais 
marítimos próximos às refinarias. Os oleodutos (Figura 10) são compostos por tubos 
projetados com a finalidade de transportar grandes quantidades de petróleo a longas 
distâncias e estações de bombeamento, responsáveis pela movimentação desse fluido.  
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Figura 10 – Exemplo de meio de transporte do petróleo cru: oleoduto de São 

Sebastião/SP Fonte: PROMON ENGENHARIA S.A (2000) 
 
6 REFINO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS 
 

Ao chegar à refinaria, o petróleo contém uma grandiosa gama de impurezas e 
por esse motivo passa por uma série de processos que o transforma em uma 
infinidade de derivados. De acordo com SEBRAE (2000), a etapa de reconhecimento do 
petróleo é crucial no refino, pois:  
 

Conhecer a qualidade do Petróleo a destilar é fundamental para as 
operações de refinação, pois sua composição e aspecto variam 
segundo a formação geológica do terreno de onde o Petróleo foi 
extraído e a natureza da matéria orgânica que lhe deu origem. 
(SEBRAE, 2000, p. 7) 

 
O processo de refino é iniciado com a destilação primaria que extrai do 

petróleo suas principais frações, as quais originam a gasolina, óleo diesel, nafta, 
solventes e querosenes e parte do gás liquefeito de petróleo (GLP). Após este 
processo, uma destilação a vácuo é realizada e o gasóleo e parcelas de diesel são 
obtidas como produto. O material residual da destilação a vácuo é utilizado como 
asfalto ou na produção de óleo combustível. 

Há diversos processos de que são empregados no refino do petróleo cru, os 
que normalmente são utilizados nas refinarias modernas são craqueamento, 
polimerização, alquilação, dessulfurização, dessalinização, desidratação e 
hidrogenação. 
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Algumas dessas metodologias são extremamente complexas e por isso há um 
grande aprimoramento nessas tecnologias a fim de se produzir derivados cada vez 
mais produtivos. 

Após o refino, os produtos finais do petróleo são difundidos no mercado por 
meio de diversos compradores varejistas que repassam o produto, assim 
estabelecendo uma grande rede de comércio, incluindo os postos de combustíveis 
(Figura 11), alvo do estudo de caso realizado que será apresentado mais a frente.  

 

Figura 11 – Postos de combustíveis: um dos diversos pontos de chegada dos 
derivados de petróleo. Fonte: PETROBRAS (2010) 

 

7 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: AS LICENÇAS PETROLÍFERAS  

A atividade petrolífera é considerada uma das mais importantes para a 
economia mundial, pois a quantia de capital movimentado por esse setor é enorme e a 
sociedade do século XXI apresenta elevado grau de dependência quanto à utilização 
desse recurso energético. Todos os dias estar-se lidando com algum tipo de produto 
gerado pela atividade petrolífera, em automóveis, que consomem a gasolina, ou 
fazendo uma caminhada em um asfalto. 

Analisando pelo lado ambiental, a atividade petrolífera é uma grande ameaça 
para meio ambiente, pois no seu período de explotação, da retirada do petróleo do 
interior da terra, mudanças físicas, químicas e biológicas são verificadas no meio, além 
de liberação de metano (CH4) e gás carbônico (CO2) que são os principais gases 
causadores do efeito estufa, durante a combustão desses combustíveis.  
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Já na sua fase de utilização, o petróleo por meio dos seus derivados, como 
gasolina, óleo diesel, querosene, gera resíduos que prejudicam tanto a natureza, como 
também seres humanos, devendo ser adotadas medidas mitigadoras para evitar e 
minimizar estes impactos ambientais. Esse processo de sistematização dos dados 
referentes aos impactos e medidas mitigadoras é conhecido como licenciamento 
ambiental. 

O licenciamento ambiental de acordo com o artigo 1º Resolução CONAMA 237/97, é: 

[...] 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 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso.  

Segundo Araújo, Salvador & Pegado (2007), licenciamento ambiental apresenta 
três tipos que são considerados básicos: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO).  

 De acordo com a Resolução CONAMA 237/97, art. 8º, a Licença Prévia é 
concebida na fase preliminar do planejamento da implantação, alteração ou ampliação 
do empreendimento. Ela aprova a viabilidade ambiental do projeto e autorizada sua 
localização. Estabelece os requisitos necessários para as próximas fases do 
licenciamento.  

A Licença de Instalação é a qual ocorre à autorização para o inicio da obra e 
operação do empreendimento, com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes. 

A Licença de Operação deve ser solicitada antes do empreendimento começar 
a funcionar, pois ela é a que autoriza o inicio do funcionamento das atividades. Para 
conseguir esta licença, é preciso cumprir todas as exigências exigidas nas LP e LI. O 
prazo de validade é estabelecido, não podendo ser inferior a 4 (quatro) anos e superior 
a 10 (dez) anos.  

Conforme Araújo, Salvador & Pegado (2007) .A indústria petrolífera por 
apresentar um relevante potencial a degradação ambiental, necessita de um processo 
de licenciamento ambiental diferenciado dos demais, com isso, as licenças necessárias 
para exploração e produção de petróleo são: Licença Prévia para Perfuração (LPper), 
Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO).  
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De acordo com LICENCIAMENTO AMBIENTAL (2011), para concessão da Licença 
Prévia de Perfuração é exigido o Relatório de Controle Ambiental (RCA), que após a 
sua aprovação, permite o inicio da atividade de perfuração. 

Para concessão da Licença Prévia de Produção para Pesquisa é exigida a 
elaboração do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) e, após a aprovação do EVA é 
autorizada a atividade de produção para pesquisa da viabilidade econômica da jazida. 

Para a obtenção da Licença de Instalação é exigida a elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIA) e após a aprovação 
do Estudo de Impacto Ambiental, com a respectiva realização de Audiência Pública, é 
autorizada a instalação de novos empreendimentos de produção e escoamento. Para 
as áreas que a atividade já se encontra implantada, é exigido à elaboração do Relatório 
de Avaliação Ambiental (RAA) e após a aprovação do RAA são autorizadas novas 
instalações de produção e escoamento. 

Para a concessão da Licença de Operação, é exigido o Projeto de Controle 
Ambiental (PCA), sendo aprovado, é liberado o inicio do processo produtivo. 

Os instrumentos necessários para auxiliar a expedição das licenças ambientais 
da atividade petrolífera com relação à Resolução CONAMA nº 23/94, Art. 6º segue na 
tabela 1. 

TABELA 01 – INSTRUMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEUS 
CONTEÚDOS 

Instrumentos  O que deve conter? 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA e respectivo RIMA, de acordo com as diretrizes 

gerais fixadas pela Resolução CONAMA nº 001, de 23 
de janeiro de 1986. 

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL Elaborado pelo empreendedor, contendo a descrição 
da atividade de perfuração, riscos ambientais, 
identificação dos impactos e medidas mitigadoras. 

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL Elaborado pelo empreendedor, contendo 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 Elaborado pelo empreendedor. Contém o 
diagnóstico ambiental da área onde já se encontra 
implantada a atividade, descrição dos novos 
empreendimentos ou ampliações, identificação e 
avaliação do impacto ambiental e medidas 
mitigadoras a serem adotadas, considerando a 
introdução de outros empreendimentos. 

PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL Elaborado pelo empreendedor. Contém os 
projetos de minimização dos impactos 
ambientais nas fases da LPper, LPpro e LI, com 
seus respectivos documentos. 

FONTE: Adaptado da Resolução CONAMA. nº 23/94, Art. 6º 
 

0634



MORAIS; SOUSA; MEDEIROS (2011) 

  

Durante o processo e até a conclusão da retirada das licenças ambientais, é 
preciso seguir alguns passos, para a validação do processo e obtenção das licenças. De 
acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a tabela 2 mostra os passos para o processo de retirada das 
licenças. 

TABELA 02 – PASSOS E OBRIGAÇÕES 
Passos Obrigações 
1º Passo O interessado obtém as informações e os 

formulários referentes ao tipo de licença a ser 
requerida em estabelecimentos selecionados 
ou pela Internet, no site 
www.idema.rn.gov.br, link LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL, documentação exigida para o 
licenciamento ambiental . 

2º Passo O interessado providencia a documentação 
exigida para o licenciamento ambiental do 
seu empreendimento e retorna à Central de 
Atendimento, onde a documentação será 
conferida. Estando a documentação 
completa, receberá o boleto bancário 
preenchido, para pagamento.  

3º Passo O interessado providencia o pagamento do 
boleto e retorna à Central de Atendimento 
para protocolar o requerimento. 

4º Passo Os técnicos iniciam a fase de análise técnica e 
vistoria da área/empreendimento.  Poderá 
ser solicitado, por meio dos instrumentos 
Solicitação de Providências (SP) ou 
Notificação, algum documento, informação, 
esclarecimento ou estudo ambiental 
adicional. Os prazos estabelecidos nesses 
instrumentos deverão ser rigorosamente 
cumpridos, sob pena de arquivamento do 
processo. O prazo para conclusão da análise 
da documentação pelo Idema ficará suspenso 
e somente será reiniciado quando todas as 
pendências constantes da SP ou da 
Notificação estiverem solucionadas. 

5º Passo O empreendedor é informado do resultado 
da análise do empreendimento. Se o parecer 
for favorável, a licença emitida ficará à 
disposição do empreendedor na Central de 
Atendimento do Idema por 15 (quinze) dias. 
Após esse prazo, o documento será enviado 
ao empreendedor via Correios (com AR). 
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FONTE: Adaptado do Idema. 

8 ESTUDO DE CASO 

Devido a grande importância dos postos de combustíveis tanto para a sociedade 
como para toda a economia do país, por motivo da quantidade de capital gerado nesse 
mercado, nota-se um considerável aumento do número de postos de combustíveis, 
não só no município de Natal/RN, mas ao redor do mundo inteiro. As inúmeras 
pesquisas realizadas nessa área são responsáveis pela constante evolução e 
crescimento das tecnologias que dizem respeito a indústria petrolífera, ao mesmo 
instante que traz consigo uma maior necessidade de cuidados e normas mais 
específicas que se apliquem a todos os processos da Indústria do Petróleo, 
percorrendo desde a retirada do petróleo bruto, seu refino e seu destino final que é a 
transformação dos combustíveis e venda nos postos revendedores.  

O Estudo de caso em questão foi elaborado primeiramente com a escolha de três 
postos de combustíveis localizados distintamente na cidade de Natal (Figura 13), os 
quais possuiam vizinhanças bastante peculiares, tais como Zonas de Proteção 
Ambiental, lagoas de captação ou construções meramente urbanas. Tais escolhas 
foram propositalmente para que se pudesse atingir o objetivo do estudo que era o de 
entender as diferenças específicas no licenciamento de cada posto de combustível 
levando em consideração a sua circunvizinhança.  
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Figura 12 – Localização dos três postos de combustíveis do estudo de caso em 
Natal/RN. Adaptado de GOOGLE MAPS, 2011. 

 

POSTO EXPRESS 

Primeiramente foi pesquisado a respeito do processo 00000.04615 3/2010-95 o 
qual diz respeito ao licenciamento do Posto Express. O estabelecimento que possui o 
terreno localizado na Avenida Bernardo Vieira, 1906, Bairro Dix-Sept Rosado, 
possuidor do CEP 59.054-000 e CNPJ 03474100000148 tem como vizinhos diretos dois 
prédios comerciais. Sua área de influência é caracterizada pela predominância de 
pontos comerciais e de residências unifamiliares. 

 

Figura 13 – Localização do posto Express. Fonte: GOOGLE MAPS (2011) 

É um posto definido como Classe 3 segundo a NBR 13.786/97 em virtude da 
existência de água do subsolo para abastecimento público da cidade e por isso possui 
todos os tanques do estabelecimento revestidos com parede dupla (jaquetados). 
Tanques Jaquetados são segundo NBR-13312 e NBR-13785 um tanque construído em 
aço carbono revestido com resina de poliéster e reforçado com fibra de vidro, 
podendo possuir até três compartimentos (Figura 14). 
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Figura 14 – Detalha um tanque composto por parede dupla. Fonte: MBM GRUPO 
(2011) 

Tanque primário: Construído em aço carbono, de acordo com norma NBR-13312 e 
NBR-13785. 

Tanque secundário: Construído em resina poliéster e reforçado com fibra de vidro. A 
segunda parede do tanque jaquetado funciona como uma barreira de contenção 
contra eventuais vazamentos para o meio ambiente, podendo suportar a retenção de 
combustíveis como gasolina, diesel, álcool e metanol. 

O Posto Express possui ainda uma série de programas exigidos por lei para 
maior prevenção contra riscos e adequação ambiental, dando-se maior destaque para: 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos em geral. Esse plano 
consiste na identificação, caracterização e quantificação dos resíduos produzidos pelo 
estabelecimento para o devido armazenamento de cada classe de resíduos, os quais 
são separados em tambores estanques, estocados em áreas cobertas, dotadas de 
sistema de drenagem oleosa, para só então poderem ter a destinação final. Todo esse 
processo é seguido de uma documentação que apresenta tabela dos resíduos; licença 
ambiental das empresas responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos perigosos 
e licença ambiental das empresas responsáveis pela destinação final de tais resíduos e 
notas fiscais ou recibos de coleta e destinação final dos resíduos perigosos; Memorial 
Descritivo do Sistema de Drenagem Oleosa (SDO) e do Separador Água-Óleo (SAO) 
que possui função de coletar os afluentes oleosos, tratar, remover os resíduos oleosos 

0638



MORAIS; SOUSA; MEDEIROS (2011) 

  

livres, sólidos flutuantes e sedimentáveis; e destinar os efluentes tratados, em 
conformidade com a legislação pertinente e Estudo de Análise de Risco (EAR) que 
identifica todos os riscos que podem ser apresentados durante as atividades do posto, 
levando em consideração a população que reside em volta e o maquinário necessário 
para minimização de tais riscos. 

Para retirada da L.I é requerido pela SEMURB uma vasta lista de requerimentos 
padrões que englobam os planos citados anteriormente e muitos outros como 
Relatório de Controle Ambiental (RCA); plantas gerais do estabelecimento; contas de 
luz, água e de posse do local devidamente pagas; licença e outorga de poços existentes 
e/ou comprovação de fornecimento de água pela concessionária pública e muitas 
outras. 

Como todo processo do licenciamento dos postos possuem condições para que 
sejam feitas suas liberações, a Licença de Operação do Posto Express, assim como os 
citados mais a frente, possue dezenas de condições não tão importantes para o estudo 
em análise, pois apresentam basicamente diferenças entre validades, podendo ser 
destacada como a única relevante entre este posto e os demais, e condições para 
reforma de alguma estrutura do estabelecimento, as quais são geralmente requeridas 
quando o posto necessita de alguma adequação ambiental. Fora esses casos, o 
procedimento é padrão para todos os demais postos de combustíveis localizados em 
Natal/RN e demonstra as resoluções, as leis (tanto municipais como federais) e 
algumas obrigações a serem seguidas. 

No que diz respeito às Condições para retirada da L.O destacou-se apenas a 
validade que é de 4 anos; a regulamentação da produção de lixo e a Licença de Meios 
de Publicidade ao Ar Livre, previamente as suas exposições, que porventura venham a 
ser implantadas para identificação ou propaganda do estabelecimento comercial 

POSTO SÃO LUIZ III 

O segundo processo a ser pesquisado foi o de número 00000.038509/2010-17 
que diz respeito ao posto São Luiz III (Figura 15), localizado na Avenida Jaguarari, 5000 
no Bairro de Candelária. Empreendimento que detém bandeira ESSO com cadastro na 
ANP, cuja autorização está sob o número RN 0026128, para combustíveis veiculares, e 
sob o número 297283, para GLP. Possuidor do CNPJ 08.693.517/0002-04. 
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Figura 15 – Localização do Posto São Luiz III. Fonte: GOOGLE MAPS (2011) 

 

O Posto São Luiz III, com razão social de Luiz Flor e Filhos LTDA, o qual segue em 
funcionamento desde 1999, é um posto de serviço de revenda de combustíveis que 
comercializa Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Álcool Hidratado Comum, Diesel 
Comum e GLP. Como atividade secundária, presta serviços de troca de óleo e lavagem 
de veículos, além de oferecer loja de conveniência aos clientes.  

O posto é abastecido pela CAERN e a disposição dos efluentes domésticos 
gerados é feito em sistema saneado. Além disso, o estabelecimento conta com cinco 
tanques subterrâneos, todos jaquetados. 

O Posto referido apresenta o seu piso polido, impermeabilizado que evita 
maiores contaminações do lençol freático caso algum vazamento ocorra 
superficialmente    

 “O Posto SÃO LUIZ III está situado em Bacia de Drenagem Fechada, 
especificamente na Bacia I proposta no plano Diretor de Drenagem Urbana do 
Município do Natal.” (DNOS, 1988 apud SEMURB, 2010a) 

É importante um maior cuidado aos vazamentos e possíveis formas de contaminação 
do solo por parte de tal posto, pois segundo a SEMURB (2010a) um fator importante 
que contribui na percolação das águas pluviais na circunvizinhança do 
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empreendimento é a presença de lagos de captação ao norte, que absorvem as águas 
do escoamento superficial. O empreendimento que é localizado próximo de unidades 
residenciais, comércio de pequeno e médio porte, além da presença da ZPA-01 é 
classificado segundo a NBR 13.786/97 como posto de Classe 3 por possuir em um raio 
de 100 metros, além das construções citadas anteriormente, uma rua com galeria de 
drenagem de águas e água do subsolo utilizada para consumo público da cidade de 
Natal. 

Apontando que o Posto São Luiz III ultimamente encontra-se portador do Selo 
Verde o que segundo a Associação dos Fiscais Ambientais e Urbanísticos de Natal 
(2011) para conquistar o Selo Verde, o Posto deve instalar tanques ecológicos que 
monitoram vazamentos por meio de paredes duplas, cumprir todas as normas de 
segurança pertinentes, a Resolução CONAMA 273/2000 e outras 10 normas técnicas 
expedidas pela ABNT. Apartir de tal apontamento foram pesquisados diretamente no 
seu licenciamento os requerimentos para retirada da Licença de Instalação de forma 
que se adeque ambientalmente e que possa substituir os tanques de forma adequada 
e destacou-se apenas a Instrução Normativa para Licenciamento Ambiental para os 
Postos de Combustíveis do Município de Natal; o processo administrativo n° 
00000.038509/2010-17 que trata de adequação Ambiental – Instalações de 
equipamentos ecológicos; Laudo de Estanqueidade o qual mostrará as condições dos 
tanques utilizados e o Projeto do Sistema de Monitoramento Ambiental e Automação. 

As Condições para Retirada da L.O não se mostraram relevantes ao estudo, pois 
apresentaram apenas procedimentos padrões, diferenciando apenas na validade de tal 
licença que é de 2 anos e não apresenta, assim como todos os postos pesquisados, 
explicação para tal diferença. 

POSTO MONTE BELO 

O Terceiro e último posto a ser pesquisado foi o POSTO MONTE BELO(Figura 
16) que possui razão social de “Maria do Socorro Medeiros Gondim”, localizado na 
avenida das Alagoas 358, no bairro de Neópolis e encontrando-se ainda em processo 
de plano de manutenção e operação para adequação ambiental, não possui licença de 
operação e está sofrendo diversas reformas e mudanças em suas estruturas. 

Segundo a SEMURB (2010b) O empreendimento é de um posto para revenda 
de combustíveis, lubrificantes e prestação de serviços diversos, oferecendo estrutura 
para troca de óleo, loja de conveniência e lava jato. É abastecido pela distribuidora 
PETROBRÁS LTDA e possuidor do CNPJ 40.804.791/0001-27 e CEP 59.086-200. 
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Figura 16 – Localização do Posto Monte Belo. Fonte: GOOGLE MAPS (2011) 

 

O empreendimento encontra-se em Zona Urbana de expansão urbanística e 
localizado em local estratégico e privilegiado, já que se localiza na Avenida das Alagoas, 
via de escoamento de tráfego para os bairros de Neópolis, Capim Macio, Conjunto 
Jiqui, Cidade verde e Nova Parnamirim, sendo rota de transporte coletivo urbano de 
ônibus e alternativos, sem possuir postos concorrentes em um raio de 2,0 km. 

O piso de cimento que é de concreto polido de alta resistência não possui o 
sistema de canaleta e rede de drenagem oleosa implantado e lança os efluentes 
liquídos na sarjeta, mas será demolido e refeito conforme normas ABNT. Os tanques 
do posto são em total 05 tanques subterrâneos para armazenamento de gasolina 
comum, gasolina aditivada, diesel comum e ácool comum, os quais serão substituídos, 
pois são revestidos por parede simples. Todos irão contar com o sistema de Medição 
Volumétrica eletrônico e o Sistema de Monitoramento Intersticial para o 
acompanhamento e detecção de possíveis vazamentos, assim afirmou a SEMURB 
(2010b). O lava jato também sofrerá uma reforma geral para receber o Sistema de 
drenagem oleosa/CSAO e terá a proteção lateral do dique de lavagem contra 
respingos. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Vale lembrar que o estabelecimento classificado como 
classe 3 por possuir Água do Subsolo utilizada para abastecimento público da cidade,  
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encontra-se em processo de adequação ambiental e possui vários fatores irregulares 
que estão sendo adequados conforme as normas exigidas pela ABNT. Entretanto, 
entendendo os riscos que tais irregularidades poderão trazer ao meio ambiente que 
rodea o Posto Monte Belo, este último deveria estar proibido de continuar em 
processo de atividades enquanto não houvessem as devidas reformas já realizadas, 
pois observa-se também que o posto não possui nem Licença de Operação e opera de 
forma normal, possuindo apenas em seu licenciamento, no momento do estudo de 
caso, Licença de Operação, da qual podemos destacar algumas condições para sua 
retirada:   Validade pelo período de 180 dias, a partir da data de sua expedição; 
apresentar o Relatório de Desativação dos Tanques em até 30 dias após a substituição 
dos mesmos; vinculação ao processo administrativo n° 00000.062240/2010-90 que 
trata de adequação Ambiental – Substituição de Tanques de combustíveis e 
instalações de equipamentos ecológicos; aprovação da substituição de tanques de 
combustíveis, bem como a Adequação Ambiental pela SEMURB e um requerimento 
que conforme Portaria n° 109 de 13/05/2005 do INMETRO, obriga a contratação de 
empresa certificada pelo INMETRO para Serviço de Instalação de Sistema de 
Armazenamento Subterrâneo de combustível (SASC), onde deverá ser entregue na 
solicitação da L.O. o certificado de Instalação do Posto; 

9 RESULTADOS: 

Nota-se algumas poucas diferenças nos processos e as condições para retirada das 
licenças entre os postos citados anteriormente. Entre as mais relevantes, que foram 
citadas acima, percebeu-se diferenças entre a validade das licenças que segundo 
Carlos Ney, Responsável pelo setor de Licenciamentos dos Postos de Combustíveis 
Natalenses da SEMURB, elas são apontadas pelo profissional responsável por cada 
processo, mas não apresenta necessidades específicas nem relevantes. As diferenças 
notadas entre os requerimentos para retirada da L.I e L.O mostram-se de pouca 
relevância, salvo apenas o caso do posto do Posto Monte Belo que se mostra em 
processo de adequação ambiental, sendo necessárias as mudanças exigidas em suas 
estruturas, tais como Relatório de Desativação de Tanques e Instalação de 
Equipamentos Ecológicos. Fora esse caso, as contas, os processos e as leis a serem 
seguidas nos licenciamentos são os mesmos e as poucas peculiaridades não 
apresentam fatores que diferenciem o padrão entre um posto e outro.  

Sendo assim, é possível entender que diferentemente da hipótese inicial, as 
licenças e as condições para suas liberações não são diferenciadas levando em 
consideração as características específicas de cada posto. Notou-se algumas diferenças 
entre um requerimento e outro, basicamente pelo motivo de cada processo ser feito 
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por profissionais distintos, mas assim como foi afirmado pela SEMURB, os 
licenciamentos são feitos de uma forma genérica.  

Através das pesquisas, foi descoberto que a Cidade de Natal/RN só possui postos 
de combustíveis classe 3, ou seja, é requerido através da norma ABNT-NBR 13.786/97 
igualmente as estruturas e os cuidados necessários para o funcionamento adequado 
de cada posto levando em consideração sua classe. 

A NBR 13.786/97 Define a classe do posto de combustível pela análise do ambiente no 
entorno do posto de serviço, num raio de 100 m a partir do seu perímetro que no caso 
dos postos classe III são as seguintes: 
 
Classe 3 – hospital, metrô, atividades industriais de risco (conforme NB – 16), água do 
subsolo utilizada para consumo público da cidade (independente o perímetro de 
100m.), campos naturais superficiais de água, destinados a abastecimento domestico; 
proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação esqui 
aquático e mergulho); irrigação; criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas 
à alimentação humana. 

Foi afirmado pela SEMURB que os equipamentos utilizados e os cuidados 
propostos são juntamente os necessários e suficientes de qualidade e preocupação 
máxima para a preservação do meio ambiente. Porém, mostra-se necessário à 
atividade de postos de combustíveis que é de importância e perigo iguais à população, 
uma observação diferenciada e específica para cada caso, além de uma maior cautela 
no processo licenciátorio, pois se todo posto for visto igualmente, de uma forma 
padrão devido sua classe, riscos futuros que poderiam ter sido evitados, podem ser 
expostos não só ao próprio estabelecimento, mas à toda população que reside nas 
proximidades. Além de que, falta maiores especificações no Estudo de Análise de Risco 
(EAR), uma vez que nessa parte do licenciamento é apontado ser o Identificador de 
todos os riscos que podem ser apresentados durante as atividades do posto, 
percorrendo erro humano até explosões causadas por características do combustível e 
acidentes em geral. É possível também observar ainda nos licenciamentos, dados 
confusos como uma acusação de falta de treinamento de funcionários, a falta de 
algum maquinário, diferenças entre validades de licenças sem nem se quer uma 
explicação razoável para isso, ou até uma documentação ainda não cumprida e mesmo 
assim o posto segue em atividade, como foi citado o caso do Posto Belo Monte que 
além de não possuir condições para seguir em atividade não possui no seu 
licenciamento a citação de forma clara e eficaz das devidas medidas mitigadoras para 
os óbvios riscos que tais imprudências trarão.   
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10 CONCLUSÕES 

A partir da discussão acerca da temática da indústria petrolífera, constatou-se que 

a cadeia produtiva do petróleo é um evento extraordinário, dado a sua complexidade 

em estrutura e a sua atuação prática. Foi verificada a importância de um corpo técnico 

especializado e em constante formação e renovação; pois, devido aos inúmeros 

mecanismos utilizados na cadeia, as tecnologias estão em constante transformação e 

aprimoramento e, por se tratar de uma das atividades mais importantes no meio 

econômico, os melhoramentos de processos são fator crucial na competitividade das 

empresas do mercado. Sendo assim, os investimentos em desenvolvimento de ciência 

e tecnologia são indispensáveis. 

 A relevância no que tange a segurança ambiental é um dos aspectos mais 
proeminentes da indústria do petróleo, pois, dado a sua atividade, os riscos de 
desastres ambientais são abundantes e os impactos negativos gerados por estes são 
extremamente danosos. Fator que leva as multas empregadas às empresas que 
infringem os códigos e as leis ambientais a valores exorbitantes e que, quando 
atuadas, são motivos de falência. Por tanto, um processo de licenciamento ambiental 
bem elaborado e executado é elementar para a atividade petrolífera. Percebeu-se a 
diferença do processo de licenciamento ambiental petrólifero das demais atividades, 
por conter um maior índice de impacto ambiental, por isso a importância dos 
instrumentos no auxilio do licenciamento, também é um fator crucial na retirada das 
licenças. 

Ao término do estudo de caso que diferentemente da hipótese inicial, concluiu-se 
que as licenças, os processos e as condições para autorização de atividades de um 
posto de combustível não são diferenciados levando em consideração as 
características específicas de cada posto. Notou-se algumas diferenças entre um 
requerimento e outro, basicamente pelo motivo de cada processo ser feito por 
profissionais distintos, mas assim como foi afirmado pela SEMURB, os licenciamentos 
são feitos de uma forma genérica. Através das pesquisas, foi descoberto que a Cidade 
de Natal/RN só possui postos de combustíveis classe 3, ou seja, é requerido através da 
norma ABNT-NBR 13.786/97 igualmente as estruturas e os cuidados necessários para 
o funcionamento adequado de cada posto levando em consideração sua classe. Os 
requerimentos propostos pela SEMURB são incontestavelmente de grande 
importância para a execução adequada e correta do estabelecimento, porém 
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mostram-se vagos e incompletos quando leva-se em conta o enorme perigo que é 
exposto a sociedade e a todo o meio ambiente que rodea um posto revendedor de 
combustível a não verificar de forma específica cada ambiente no qual o posto se 
localiza.  
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RESUMO  
 

Criada por William Rees e Mathis Wackernagel, 
a Pegada Ecológica é uma metodologia que converte o 
estilo de vida, o consumo de matéria prima e absorção 
de dejetos, de um sistema econômico ou uma cidade, 
não em valores monetários, mas em hectares de terra 
fértil e água. A análise é feita a partir do calculo de 
algumas variáveis, que abrangem as esferas ambientais, 
sociais e econômicas. As categorias definidas pelos 
criadores são: Área verde; Área urbana construída; Área 
de ocupação Ilegal; Consumo de Alimentos e carne 
bovina; Emissões produzidas pela queima de 
combustíveis fósseis; Consumo de água e produção de 

resíduos sólidos. Porém fica a critério do pesquisador 
adicionar ou excluir as variáveis desejadas de acordo 
com o detalhamento da sua pesquisa. Nesse estudo, foi 
analisado e calculado através de coleta de dados, a 
produção de Resíduos Sólidos na capital do Rio Grande 
do Norte, Natal. Os cálculos definiram que a Pegada 
Ecológica da variável utilizada da cidade é de 0,0003 
hac/hab, afirmando que a produção de resíduos sólidos 
é bastante inferior a capacidade de suporte da área de 
estudo. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Pegada Ecológica, Resíduos Sólidos, Sustentabilidade. 

 

THE ECOLOGICAL FOOTPRINT OF SOLID WASTE PRODUCTION IN NATAL – RN 
 
ABSTRACT  
 

Created by William Rees and Mathis 
Wackernagel, the Ecological Footprint is a methodology 
that converts the lifestyle, the consumption of raw 
materials and waste absorption, an economic system or 
a city, not in money but in acres of fertile land and 
water. The analysis is based on the calculation of some 
variables, covering the spheres of environmental, social 
and economic. The categories are defined by the 
creators: Green area, built urban area, area of 
occupation illegal, Food Consumption and beef; 
emissions produced by burning fossil fuels, water 

consumption and waste generation. But it is up to the 
researcher to add or delete the desired variables in 
accordance with the details of your search. In this study, 
we analyzed and calculated by collecting data, the 
production of solid waste in the capital of Rio Grande do 
Norte, Natal. The calculations determined that the 
Ecological Footprint of the variable used is the city of 
0.0003 hac / inhabitant, claiming that the production of 
solid waste is well below the carrying capacity of the 
study area. 

 

 KEY-WORDS: Footprint, Solid Waste, Sustainability. 
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A PEGADA ECOLÓGICA DA PRODUÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, EM NATAL – RN  
 

 
1.INTRODUÇÃO 

A necessidade de saber a dimensão dos impactos causados pelas atividades humanas e 
de criar padrões que sirvam de referencia para medir o progresso da sociedade, gerou o 
desenvolvimento e estudo dos indicadores de sustentabilidade. A sustentabilidade é ampla, e 
engloba fatores ecológicos, econômicos, sociais, culturais e outros. Como um indicador 
sustentável, a Pegada Ecológica (PE) está fundamentada na relação desses fatores, 
possibilitando a análise técnica dos impactos na área de estudo e atuando principalmente 
como educadora ambiental, pois facilita o entendimento dos itens impactantes, gerando uma 
conscientização na população. A análise da Pegada Ecológica é uma ferramenta contábil que 
nos permite estimar as exigências em termos de consumo de recursos e assimilação de 
resíduos de uma dada população ou economia, expressas em área de terra produtiva.    Essa 
técnica é considerada pelos autores tanto analítica quanto educacional, ela não só analisa a 
sustentabilidade das atividades humanas como também contribuí para a construção da 
consciência pública a respeito dos problemas ambientais (BELLEN, 2006).  

O indicador admite que possamos analisar as variáveis individualmente. Essa 
flexibilidade consente avaliar qual variável está acima da média, ou seja, qual está 
influenciando no calculo geral. Diante dos fundamentos da pesquisa bibliográfica e coleta de 
dados, este trabalho tem como objetivo calcular a Pegada Ecológica dos Resíduos Sólidos de 
Natal, analisando os valores, procedimentos e destino desse lixo. 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 O constante crescimento das populações urbanas, a forte industrialização, a 
melhoria no poder aquisitivo das pessoas, vêm instrumentalizando a acelerada geração de 
grandes volumes de resíduos sólidos, e como todo esse rejeito não retorna ao ciclo natural, 
transformando-se em novas matérias-primas, pode tornar-se uma perigosa fonte de 
contaminação para o meio ambiente ou de doenças. 

 Resíduos Sólidos é todo e qualquer material resultante das atividades diárias do 
homem em sociedade. Como exemplo de resíduos temos as sobras de alimentos, embalagens, 
papéis, plásticos e outros.  É um material inservível e não aproveitável, considerado relativo, 
pois um resíduo poderá ser inútil para algumas pessoas e, ao mesmo tempo, considerado 
como aproveitável para outras. O conceito pode ser definido como uma invenção humana, 
pois nos processos naturais não há produção de lixo. 

 Segundo a classificação da ABNT, resíduos sólidos são todos aqueles resíduos 
nos estados sólidos e semi-sólidos que resultam da comunidade de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição ou agrícola. E a classificação é 
dividida da seguinte forma: Classe I, que são os perigosos, e Classe II, que são os não 
perigosos. Estes ainda são divididos em resíduos Classe IIA, os não inertes (que apresentam 
características como biodegradabilidade, solubilidade ou combustibilidade, como os restos de 
alimentos e o papel) e Classe IIB, os inertes (que não são decompostos facilmente, como 
plásticos e borrachas). 
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 Os resíduos podem contaminar gravemente o meio ambiente e os recursos 

naturais necessários para sobrevivência do ser humano. A disposição dos resíduos sólidos 
urbanos em lixões ou nos aterros sanitários, não evita a formação de subprodutos como 
gases, de lixiviação/percolados, por isso o destino final dos resíduos é de suma importância e 
exigem um tratamento adequado.  

 

2.2 PEGADA ECOLÓGICA 

Todo ser vivo necessita para sua sobrevivência no Planeta Terra utilizar os recursos 
naturais, porém, os seres humanos não os utilizam de forma consciente, uma vez que é 
observado o desperdício desses recursos em grande escala, além do consumismo exacerbado 
do mesmo. As suas atividades produzem todos os tipos de agressões ao ambiente natural, 
causando desestabilização ecossistêmica e ameaçando até mesmo os próprios recursos vitais 
para sua sobrevivência (DIAS, 2002).  

Em presença dessa mentalidade destrutiva, e das suas consequências, nasceu o 
pensamento sustentável. A sustentabilidade é a conciliação da sociedade, política, educação, 
crescimento econômico, e preservação ambiental. Viver em sustentabilidade é obter 
qualidade de vida usufruindo dos recursos naturais com responsabilidade social, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de usufruir dos mesmos recursos, e tentando 
restaurar o que já foi degradado.  

Para alcançar esse modo de vida sustentável, é necessária a conscientização do 
tamanho do impacto que causamos sobre a massa biodegradável. Surge daí a precisão de uma 
ferramenta que possa medir o constante crescimento dos impactos antrópicos no planeta. A 
criação dessa ferramenta foi a inspiração para a pesquisa de doutorado do canadense Mathis 
Wackernagel e do seu orientando William Rees, na Universidade de British Columbia em 
Vancouver - Canadá no início da década de 90. 

Em 1996, os estudiosos publicaram o livro Pegada Ecológica – Reduzindo o impacto do 
ser humano na terra (Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth). O livro 
apresenta um indicador que compara o consumo dos recursos naturais com a capacidade de 
suporte da natureza, envolvendo a assimilação de resíduos gerados pelo consumo e gerando 
o resultado em hectares de terra. 

 A Pegada Ecológica é um indicador que permite estabelecer de forma 
clara e simples, as relações de dependência entre as atividades humanas e 
os recursos naturais necessários para realização das mesmas e para 
absorção dos resíduos gerados. O grau de dependência é estimado em 
áreas de terra ou de mar bioprodutivo, necessárias para sustentar a 
manutenção dessa relação. (DIAS, 2002) 

 

O sistema tem diversidade, é o indicador que apresenta maior campo de aplicação no 
mundo, em virtude de sua aplicação ser viável em várias esferas, como global, continental, 
nacional, regional, local, organizacional e individual.  
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3.MÉTODO 

Para calcular a pegada, é necessário determinar as categorias de consumo a serem 
analisadas, estas podem variar de acordo com o pesquisador, valores culturais, tecnologias e 
elementos econômicos, ou podem ser utilizadas as variáveis do método original proposto por 
Wackernagel e Rees, que são: Área verde; Área urbana construída; Área de ocupação Ilegal; 
Consumo de Alimentos e carne bovina; Emissões produzidas pela queima de combustíveis 
fósseis; Consumo de água e produção de lixo. Além destas, os pesquisadores para tornar seu 
estudo mais específico podem adicionar outras variáveis, como, Qualidade da água e do ar, 
Quantidade de solo contaminado, Poluição sonora, Biodiversidade e outras. 

 

3.1 Áreas Verdes 

O cálculo da Áreas verdes, dar-se na soma de áreas com vegetação de fundo de vale, 
parques ou reservas, vegetação de vias públicas e jardins públicos. Dividi-se essa soma pela 
população urbana e tem-se a pegada de áreas verdes. Uma observação nessa variável é que 
na soma total/final da PE seu valor é negativo, pois é uma área de absorção de CO2. 

 

3.2 Área urbana construída e Área de ocupação ilegal 

A Área urbana é delimitada por imagens de satélites e dividida pela população, para 
obter a média de habitantes por hectares. Já a Área de ocupação ilegal, é calculada pela soma 
de fundos de vales, nascentes e áreas de declives bem acentuados (acima de 30% de declive.), 
que estão ocupados ilegalmente com construções ou qualquer outra atividade antrópica. 

 

3.3 Alimentos e Carne Bovina 

Devido ao abastecimento advindos de outras regiões, a variável de Alimentos é restrita 
a apenas os três alimentos básicos: Arroz, Feijão e Carne Bovina. Para este calculo é 
necessário uma pesquisa nos supermercados da região estudada, para coleta das quantidades 
alimentos vendidos e a quantidades de consumidores. Com esses dados e a base que pra 
produzir 59.779 kg de alimento é utilizado 1 hectare de terra, é possível o calculo do consumo 
de cada alimento. 

Partindo das constantes que um boi pesa 250 kg e necessita de 4 hectares de terra/ano 
até ser abatido, calcula-se não apenas a pegada ecológica, mas também a quantidade de bois 
mortos por ano, e a quantos hectares foram necessários até serem abatidos.  

 

3.4 Combustíveis Fósseis 

Para este calculo são admitidos três constantes: O consumo médio de combustíveis de 
um carro é de 822, 1 litros por ano; Um litro de combustível libera 2,3 kg de CO2 e 1,8 
toneladas de CO2 emitidos serão absorvidos por um hectare de área verde. Para chegar na 
pegada ecológica subtrai-se os valores de toneladas emitidas, dos valores de toneladas 
absorvidas, em seguida divide pela população da área de estudo. 

0653



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 
 

3.5 Energia 

A partir do consumo total de energia da cidade em um período de um ano, definiu-se a 
quantidade média de consumo da cidade durante o período de 24 horas, para dividir pela 
quantidade produzida pela geradora de energia do local e assim obter a área utilizada na 
produção de energia para o local de estudo. 

Somando os índices de todas as variáveis, obtêm-se a Pegada Ecológica do local de 
estudo. É importante salientar que embora a média mundial seja de 2.2 hectares por 
habitante, a capacidade de suporte do planeta é de 1.8 hectares de terra por habitante, sendo 
este índice utilizado como base de uma Pegada ecológica alta ou baixa. 

 

4.METODOLOGIA APLICADA 

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, pertencente à mesorregião do Leste 
Potiguar. É a segunda menor capital do país em área territorial e, por isso, possui uma das 
mais altas densidades demográficas do país.  A capital está numa espécie de triângulo natural 
com um vértice para o norte, que é banhado de um lado pelo Rio Potengi e de outro pelo 
Oceano Atlântico, e é situado nas seguintes coordenadas geográficas 5° 47’ 42’’ de latitude sul 
e 35° 12’34’’ de longitude oeste de Greenwich e, apresenta altitude de 30m, com uma área de 
170,30 km². Abaixo o mapa do Rio Grande do Norte, com destaque em Natal, a cidade em 
análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Mapa do Rio Grande do Norte 

 

A responsabilidade pelo destino final do lixo produzido em Natal é da                             
Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA) e a empresa Braseco. Existe no bairro 
Cidade nova uma Estação de Transbordo, da qual os resíduos são levados para o aterro 
sanitário situado em Ceará-Mirim. A Estação recebe cerca de 150 toneladas de dejetos 
levados pela Prefeitura de Parnamirim, através de um convênio com a Prefeitura de Natal.  
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Em relação a reciclagem, que é o processo de reaproveitamento de resíduos sólidos 

orgânicos e inorgânicos e considerado o melhor método de destinação do lixo, em relação ao 
meio ambiente, uma vez que diminui a quantidade de resíduos enviados a aterros sanitários, 
e acaba por reduzir a necessidade da extração de matéria-prima diretamente da natureza. A 
cidade possui o Programa Interno de Coleta Seletiva (PICS), porém só consegue arrecadar para 
reciclagem, 300 toneladas mensais, ou seja, em torno de 10 toneladas diárias de resíduos. 

 

5.VARIÁVEL: PRODUÇÃO DE LIXO 

Para a estimativa deste índice, usam-se dados relativos à coleta de lixo total e 
quantidade de lixo reciclado. Segundo dados fornecidos pela URBANA, na cidade do Natal, são 
coletados em torno de 1333 toneladas de resíduos sólidos durante o dia, esse total é a 
somatória de 569t da coleta domiciliar, 117t da coleta de caminhões poliguindastes, 642t de 
entulho e 5t de resíduos hospitalar.  A coleta seletiva é responsável pela reciclagem de apenas 
10 toneladas diárias de resíduos. Subtraindo a quantidade total de lixo coletado na cidade, 
pela quantidade de lixo reciclado, obtém o valor de 1323t  de resíduos, que equivale a 441 
toneladas de CO2 diárias.  

Utilizando a constante de que 1 hectare de terra absorve 1.8t de CO2, determinasse 
que é necessário 245 hectares de terra para neutralizar a quantidade de resíduos produzidos 
pela área estudada. Dividindo esse valor pela população, admite-se que cada indivíduo dessa 
zona, necessita/consome 0,0003 hectares de terra. Sendo esta a Pegada Ecológica da 
Produção de Resíduos Sólidos de Natal. 

 

6.CONCLUSÃO 

A pegada ecológica se insere na busca da qualidade de vida, dentro dos limites da 
natureza, porém sem prejudicar o desenvolvimento antrópico. O método verifica se o 
consumo dos recursos pelas atividades humanas está acima ou abaixo da capacidade de 
suporte da natureza, apontando se seus impactos globais no meio ambiente são sustentáveis. 
Além de analisar os resultados das nossas atividades, o indicador também propõe mudanças 
em nossos hábitos, a fim de reduzir o impacto causado pelo nosso estilo de vida degradante, e 
proporcionar um planeta saudável para nossas futuras gerações.  

A análise dos resíduos sólidos do município de Natal atingiu o valor de 0,0003 hac/hab. 
Embora seja um valor baixíssimo, demanda bastante atenção, pois sua decomposição libera 
grandes quantidades de gás carbono e de metano na atmosfera e o chorume produzido, 
infiltra no solo atingindo as águas subterrâneas e contaminando o lençol freático. Diante 
disso, são necessárias medidas de ação eficiente na coleta, transporte, reciclagem/reutilização 
e disposição final dos resíduos. 
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ALTERNATIVAS DE CRESCIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL POR MEIO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM JANDAÍRA/RN 
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1Alunos bolsistas do IFRN - Campus João Câmara 

2Professora do IFRN Campus Ipanguaçu. veralucia.silva@ifrn.edu.br 

RESUMO 
Este estudo objetiva reconhecer as 
potencialidades das cavidades 
subterrâneas de Jandaíra/RN, 
município localizado na mesorregião 
Agreste Potiguar e na microrregião 
Baixa Verde, com o fim de identificar as 
possibilidades de criação de 
alternativas de crescimento 
socioeconômico e ambiental. 
Buscaremos entender a dinâmica 
natural das cavidades subterrâneas do 
Município utilizando a Teoria Geral dos 
Sistemas,  a pesquisa foi desenvolvida a 
partir da avaliação de dados obtidos 
por meio de entrevista à comunidade 
local, bem como de pesquisa in loco. Os 

dados secundários foram obtidos 
através de pesquisa junto aos órgãos 
competentes, levantamento 
bibliográfico em jornais, revistas 
especializadas, livros e internet. Os 
primeiros resultados da pesquisa foi a 
realização na escola Estadual Fabrício 
Pedrosa, localizada em, Jandaíra/RN, de 
atividades educativas como leituras, 
apresentação de filmes e palestras, 
junto aos estudantes do ensino 
fundamental das séries de 1º ao 4º 
anos, que possibilitaram aos mesmos 
ampliar o conhecimento ambiental do 
ecossistema em questão.  

 
 

ALTERNATIVE GROWTH THROUGH SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
EDUCATION ENVIRONMENTAL JANDAIA/RN 

ABSTRACT 
This study objetive recognize the 
potential of underground cavities 
Jandaíra/RN, a municipality located in 
the mesorregion Agreste Potiguar and 
microrregion Baixa Verde, in order to 
identify the possibilities for alternative 
socio-economic and environmental 
growth. We will seek to understand the 
dynamics of natural caves in the city 
using the general systems theory, the 
research was developed from the 
evaluation of data obtained through 
interviews with the local community, as 
well as research on the spot. Secondary 

data were obtained through research 
with the competent organs, literature 
in newspapers, magazines, books and 
internet. The first results of the 
research was the achievement in school 
State Fabricio Pedrosa, located in, 
Jandaíra/RN, educational activities such 
as lectures, presentation of films and 
lectures, with students of basic 
education series 1 to 4th year, which 
enabled the indeed increase the 
environmental knowledge of the 
ecosystem in question. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, cavernas, sustentabilidade, gestão territorial. 

KEY-WORDS: environment, caves, sustainability, land management. 
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ALTERNATIVAS DE CRESCIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL POR MEIO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM JANDAÍRA/RN 

 
 
INTRODUÇÃO  

 
O meio ambiente natural, nesse último século, tem sido bastante afetado pela 

ação humana, que tem acarretado problemas como o aumento da concentração de 
dióxido de carbono na atmosfera, acidificação das águas e dos solos, o esgotamento de 
recursos energéticos não renováveis e o desmatamento das florestas nativas. 

A poluição do ar iniciada com a destruição das matas nativas teve um aumento 
considerável após a revolução industrial, com a queima de combustíveis fósseis e de 
origem vegetal. A poluição das águas também foi bastante agravada, nos últimos anos, 
pela liberação de forma maciça de grandes volumes de elementos tóxicos estáveis e 
nocivos ao meio ambiente, prejudicando os meios aquáticos do planeta. 

O crescente aumento da pressão sobre os recursos naturais e em particular 
sobre as cavernas, devido ao modelo de desenvolvimento vigente, preocupa a 
sociedade como um todo, principalmente em face da fragilidade e complexidade dos 
ecossistemas cavernícolas. O progressivo número de empreendimentos potencial e 
comprovadamente lesivos a este patrimônio reforça a necessidade de realizar e 
promover levantamentos e avaliações permanentes da situação atual das cavidades 
naturais subterrâneas, e de preservar e conservar o patrimônio espeleológico. 

Nesse contexto, avulta a preocupação com o desenvolvimento sustentado do 
turismo em áreas naturais como o ambiente de cavernas, que propicia o contato dos 
turistas com as mais diferenciadas formas bióticas e abióticas. Daí a importância de 
despertar o interesse pela preservação dos rios de águas cristalinas, praias, florestas, 
campos abertos, canyons com corredeiras e cachoeiras, a fauna e a flora, entre outros. 
Ou seja, criar os elementos que exercem nos turistas um poder atrativo para visitação 
destas localidades. Além do mais, conforme Brasil (1994), a integração entre as 
pessoas e a natureza conservada, acaba por gerar um senso de responsabilidade 
comum pela conservação do meio, destacando-se no presente artigo as cavernas. 

As cavidades subterrâneas apresentam uma fauna endêmica, onde a 
exploração mal planejada, com excesso de visitantes, pode causar danos, seja pelo 
pisoteio ou depredação de espeleotemas (que são formações calcárias ou cristalinas 
típicas), seja, pelo excesso de gás carbônico proveniente da respiração dos turistas, ou 
até mesmo pelas trocas de fluxos de calor, homem-meio ambiente, precisando, assim, 
de regras especiais de uso e proteção. 

A região do Mato Grande apresenta 22% das cavidades naturais subterrâneas 
existentes no Estado do Rio Grande do Norte. Segundo estudos realizados por Cruz et 
al (2003), no Município de Jandaíra/RN, um dos maiores produtores de cal do Estado, a 
extração do calcário na Formação Jandaíra ocorre em uma sequência carbonatada em 
inúmeras cavernas, ocasionando modificação na paisagem local, reflexo da lavra, e 
ainda do desmatamento para a exploração da lenha, combustível utilizado no processo 
de calcinação, e da decomposição dos calcários por dissolução direta produzindo óxido 
de cálcio e gás carbônico. O desenvolvimento dessas atividades associado à visitação 
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desordenada e predatória tem se constituído em ameaça às cavidades subterrâneas ali 
localizadas, traduzindo-se em prejuízo ao meio ambiente.  

A literatura considera que cada povo tem formas específicas de 
“aproveitamento” dos recursos naturais, as quais estão subordinadas às condições 
socioculturais e se refletem nas relações entre os homens e entre esses e a natureza. 
Apesar das especificidades regionais, estas formas interferem umas nas outras, pois há 
interdependência e integração entre os fenômenos naturais (ALTEVATER, 1995). 

Certamente a busca da sustentabilidade contrária ao modelo de 
desenvolvimento atual é complexa e controvertida, exige mudanças fundamentais na 
forma de agir, pensar, produzir e consumir. Paradoxalmente, deve-se priorizar um 
crescimento econômico equitativo, que conduza a menor deterioração ambiental e 
garanta uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.  

As cavernas devem ser geridas a partir de objetivos e de prioridades definidas 
num quadro territorial apropriado, ou seja, gerenciados por unidade coerente de 
gestão.  

Tudo isso porque esses recursos apresentam amplas possibilidades de uso 
sustentável, que se reverterá na melhoria das condições de vida da população afetada 
pela prática do turismo espeleológico na região do Mato Grande. 

Neste sentido, o presente artigo, resultado de projeto de extensão em fase de 
implantação, tem por meta estimular junto aos órgãos governamentais a geração de 
políticas comprometidas com formação de cooperativas voltadas para educação e 
gestão ambiental, vistas como uma das alternativas que viabiliza a conservação dos 
recursos naturais.  

Nesse contexto, o projeto de extensão em execução procurará desenvolver 
ações voltadas à temática da inter-relação pessoa-meio ambiente. Uma área de 
trânsito interdisciplinar implica em reconhecer a própria complexidade do tema. Este 
assunto nos transporta para uma serie de interesses, às vezes divergentes, tanto em 
âmbito teórico-acadêmico, quanto prático, no sentido de estudos de intervenções 
nesses espaços. 

A Geografia, de modo diferente, dentro de suas características essenciais de 
localização, descrição, análise dos fenômenos e avaliação dos processos produzidos 
pelas relações humanas nos espaços, nos oferece a possibilidade de entendimento do 
que ocorre nesse ambiente em decorrência da ação antrópica.  

A relevância das ações aqui propostas deve-se à necessidade de proteger esses 
frágeis ambientes que utilizados corretamente são apropriados à prática do turismo 
espeleológico, devendo trazer condições de bem estar e conforto para as pessoas que 
os freqüentam e garantias de conservação das características naturais do ecossistema 
cavernícola. 

Nesta direção, a prática do ensino em Geografia está voltada para a 
possibilidade de desenvolver no educando a capacidade de “localizar, compreender e 
atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições, 
reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente 
em sua realidade tendo em vista a sua transformação” (BRASIL, 2006). 

Assim, o Ensino de geografia assume papel relevante na formação do aluno-
profissional cidadão por favorecer a reflexão e compreensão da realidade. 
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Logo, é essencial que o educando tenha acesso à fundamentação teórica e 
metodológica com base nos conceitos de natureza, paisagem, espaço, território, 
região, rede, lugar e ambiente, incorporando também dimensões de análise que 
contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e relações econômicas e sociais, tendo 
como referência os pressupostos da Geografia, como ciência que estuda as formas, os 
processos, as dinâmicas dos fenômenos que se desenvolvem por meio das relações 
entre a sociedade e a natureza, constituindo o espaço geográfico. 
 
 
Objetivo geral 
 

• Reconhecer as potencialidades locais, como possibilidade de criar 
alternativas de crescimento socioeconômico e ambiental. 
 
Objetivos específicos 
 

• Levantamento dos dados já existentes nos órgãos públicos das 
potencialidades espeleológicas do município; 

• Sensibilizar a comunidade local no sentido de exigir políticas públicas que 
promovam o uso sustentável desse recurso como forma de geração de emprego e 
renda; 

• Elaborar cartilhas educativas e promover a realização de cursos visando 
sensibilizar a comunidade discente e os munícipes de Jandaira/RN. 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 
 

Localizado na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião Baixa Verde, o 
município de Jandaíra/RN (Figura 01) limita-se, ao Norte, com os municípios de 
Galinhos e Caiçara do Norte; ao Sul, Lajes e Pedra Preta; a Leste, com Parazinho e João 
Câmara; e a Oeste, com Pedro Avelino. Possui uma área de 435,68 km², equivalente a 
0,80% da superfície estadual. A sede do município está situado nas coordenadas 
geográficas 05°21’21,23”, latitude Sul, e 36°07’401”, longitude Oeste, distando 116 km 
da capital do Estado (IDEMA, 2002). 
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Figura 01 – Estado do Rio Grande do Norte com  
destaque para o município de Jandaíra/RN 

 
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 
Criado pela Lei n° 3.036, de 27/12/1963, o município de Jandaíra/RN, possui 

uma população total residente de 6.124 habitantes, dos quais 3.191 são do sexo 
masculino (52,10%) e 2.933 do sexo feminino (47,90%), sendo que 3.792 vivem na área 
urbana (61,90%) e 2.332 na área rural (38,10%). Com uma densidade demográfica de 
14,36 hab/km2, o município tem na agropecuária e no comércio as principais 
atividades econômicas (IDEMA, 2002). 

Geologicamente o município pertence à Bacia Potiguar, caracterizando-se pela 
presença de calcarenitos e calcilutitos bioclásticos, cinza claros a amarelados, com 
níveis evaporíticos na base, depositados em extensa planicie de maré em uma 
plataforma rasa, carbonática, da Formação Jandaíra, de idade cretácea, de 
aproximadamente 80 milhões de anos. 

Geomorfologicamente apresenta uma superfície plana, elaborada por 
processos de pediplanação cinza claros a amarelados, com níveis evaporíticos na base, 
depositados em extensa planície de maré e numa plataforma rasa, carbonática. 

Caracterizado por apresentar um clima do tipo semi-árido, com concentração 
de chuva nos meses de março a abril e temperaturas médias anuais: máxima de 
33,0°C, média de 24,7°C e mínima de 21,0°C. A média anual da umidade relativa é de 
79%, com uma insolação: de 2.400 horas. 

A paisagem tem feições da formação vegetal de Caatinga Hiperxerófila, 
vegetação constituída por cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhado. As 
espécies mais comuns encontradas neste domínio são: jurema-preta, mufumbo, 
faveleiro, marmeleiro, xique-xique e o facheiro.  

A hidrografia do município encontra-se com 100% do seu território inserido na 
Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso. Em seu território encontram-se os 
riachos: Tubibau, do Boi, da Mutuca, Baixa Branca, São Sebastião. 

O solo encontrado é predominantemente o Cambissolo Eutrófico, com 
fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, acentuadamente drenado e raso. 
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São utilizados com a agricultura do algodão arbóreo, milho, feijão e algumas culturas 
de gergelim, em pequenas áreas. 

Em maior extensão os solos são cultivados com pastagem natural, para criação 
extensiva de bovinos, caprinos e ovinocultura. A falta d’água, decorrente dos longos 
períodos de estiagem e da irregularidade das chuvas na região, tem sido um fator 
limitador ao uso do solo para a agricultura. O manejo do solo é realizado com baixo a 
médio nível tecnológico, basicamente com o trabalho braçal e tração animal, com uso 
de técnicas agrícolas simples. 

 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A opção pelo turismo em cavernas oferece às comunidades vizinhas a 
possibilidade de um desenvolvimento sustentável. No entanto, a regulamentação 
dessa atividade requer o entendimento e a consignação de regras entre espeleólogos, 
agentes de viagens e os diversos tipos de turistas, sobretudo porque as cavernas têm 
uma função ambiental importante na recarga dos aquíferos, delas dependem muitos 
mananciais. 

A preservação do ecossistema natural é de grande relevância ecológica, pois 
possibilita a manutenção da beleza cênica, o desenvolvimento de pesquisas científicas, 
de atividade de educação ambiental e de recreação em contato com a natureza.  

A cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo 
penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, conhecido como caverna, 
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral, hídrico, fauna, flora, oriundos de processos 
naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. 
Conforme disposição do Art. 20, inciso X, da Constituição Federal Brasileira de 1988, as 
cavernas são propriedades da União. 

Logo, o questionamento das políticas e das metas de desenvolvimento 
praticadas, geralmente com base em uma visão economicista, deve ser evitado. Para 
Barbieri (1997), a nova maneira de perceber as soluções para os problemas globais não 
é uma visão ecológica restrita, limitando-se apenas à degradação do ambiente físico e 
biológico, mas incorpora dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a 
exclusão social. 

Nessa ótica, a sustentabilidade dos recursos naturais depende de como eles são 
explorados o que, por sua vez, depende das condições políticas, econômicas e culturais 
que determinam como a sociedade usufrui deles, ou melhor, do tipo de 
desenvolvimento praticado. 

As cavidades naturais subterrâneas são um patrimônio espeleológico com 
várias formas de utilização entre as quais está o uso científico, turístico, religioso, 
esportivo, atividade de mineração e de infraestrutura. Por isso o presente projeto 
privilegia a utilização deste recurso natural, para o uso desse ambiente ocorrer de 
forma ecologicamente correta, pois se trata de uma área capaz de possibilitar o 
desenvolvimento da prática do turismo. 

No que se refere ao desenvolvimento do espeleoturismo sob a ótica do 
ecoturismo, a atividade preserva o ambiente num estado próximo ao natural. Em 
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outras palavras, essa forma de exploração pode mantê-las o mais próximo possível do 
seu estado natural. 

Com esta formação os alunos dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus João Câmara/RN, 
poderão, à luz desses conhecimentos, desenvolver cooperativas, cuja vocação tenha 
no turismo uma forma nova de geração de renda para a região. 

Especialmente porque existem nas proximidades da microrregião de Baixa 
Verde dois pólos turísticos: Pólo Costa das Dunas e o Pólo Costa Branca, (FONSECA, 
2007), ambos voltados para o turismo sol e mar. Dotada de infraestrutura viária, a 
região tem nesse potencial natural, turismo espeleológico, possibilidades para uma 
nova forma de exploração. Para os profissionais em informática, surgirão 
possibilidades de geração de banco de dados capazes de responder às necessidades 
imediatas da sociedade. 
 
 
APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Através da Teoria Geral dos Sistemas buscaremos entender as questões 
ambientais que envolvem a dinâmica natural das cavidades subterrâneas do Município 
de Jandaíra/RN. Por isso reportaremos a autores que se dedicam em seus trabalhos a 
discutir o assunto sob essa fundamentação.  

O embasamento científico que fornecerá sustentação aos propósitos da 
pesquisa se apoiará nas obras de Bertrand (1972), Christofoletti (1999), Sotchava 
(1977), Tricart (1977), Penteado (1980), Toppmair (1989) e Ross (1997). A análise 
procurará, através da abordagem sistêmica, coletar e correlacionar dados, de forma 
que a natureza e seus componentes sejam entendidos dinamicamente, os quais ao 
longo do tempo apresentam modificações espaciais, resultado de um jogo de 
combinações naturais e interferências que se processam sobre o “estrato geográfico” 
(ROSS, 1997, p. 10). 

Procurando analisar a abrangência da questão ambiental, torna-se conveniente 
apresentar alguns comentários sobre a noção de geossistema na visão de Sotchava 
(1977, p. 1-2), que compreende que os princípios sistêmicos são capazes de resolver 
numerosas questões, permitindo à ciência geográfica “ocupar posições firmes na 
moderna geografia aplicada, apoiada no planejamento sócio-econômico do país, e 
sugerir medidas para o desenvolvimento e reconstrução de seus territórios”. 

Para o autor, é no paradigma sistêmico que a compreensão correta e as inter-
relações do quadro natural, formadores das paisagens, poderão ser explicados, numa 
relação direta do sistema natureza e as ações humanas sobre o quadro natural 
(SOCTHAVA, 1977). 

Atualmente, os problemas da paisagem que formam a área de estudo estão 
relacionados ao uso inadequado, trazendo transformações do espaço geográfico, cujos 
efeitos interferem nas condições econômicas, sociais e ambientais, revelando a 
necessidade de um plano geral de utilização da área, que aponte para o uso e 
preservação das unidades ambientais que apresentam fragilidade. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa será desenvolvida com base na avaliação de dados obtidos por meio 
de entrevista à comunidade freqüentadora das cavernas do município de Jandaira/RN, 
bem como pesquisa de campo in loco, no período de 01 de abril a 30 de novembro de 
2011. 

Os dados secundários serão obtidos através de pesquisa junto aos órgãos 
competentes, bem como por meio de levantamento bibliográfico em jornais, revistas 
especializadas, livros e internet. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Como as cavidades subterrâneas se constituem em um lugar delicado, do ponto 
de vista ambiental, espera-se com a execução do projeto possibilitar condições de 
ajuste para proteção desse recurso natural, especialmente porque nestas se 
encontram formas que necessitam de cuidados especiais para sua exploração.  

Com o desenvolvimento da pesquisa, espera-se identificar e avaliar a 
capacidade de suporte das referidas áreas, identificando potencial destas com a 
observação das condições ambientais, ressaltando as principais formas de uso desta e 
de seu entorno, bem como os impactos ambientais decorrentes das atividades 
desenvolvidas. Com base nesses dados, apresentar-se-á sugestões para um plano de 
manejo sustentável para as mesmas, que será apresentado e discutido junto à 
comunidade através de seminários e encaminhado aos órgãos competentes, para que 
se busquem mecanismos para sua efetivação. 

Tem-se ainda a pretensão que uma vez incorporados os conhecimentos 
gerados pela pesquisa, estes apontem para alternativas de desenvolvimento local, 
impedindo assim que as gerações futuras tenham que migrar da microrregião pela 
falta de possibilidade desta de incorporá-los ao mercado de trabalho, fato que só 
tende a intensificar os problemas socioambientais da região metropolitana do Estado.  

O projeto de extensão em andamento se encontra em revisão de literatura, 
onde os alunos bolsistas Igor Leonardo Martins da Silva e Renato Palmiery da Silva 
Campos estão realizando a leitura dos temas que envolvem a temática em questão. 

Ainda realizamos contato com a Escola Estadual Fabrício Pedrosa, localizada no 
centro da cidade de Janadíra/RN, conforme figura 02, onde através de contato com as 
professoras iniciamos junto à turma do 4ª ano um projeto de leitura para situar os 
alunos no tema meio ambiente, ver figura 03. A partir do conhecimento da vivência de 
cada aluno, estamos construindo junto com eles as discussões sobre a preservação do 
ambiente, com destaque para as cavidades subterrâneas existentes no município.  
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Figura 02: Perfil da escola Fabrício Pedrosa. (Vera Lúcia Silva, 22/07/2011) 

 

 
Figura 03 – Momento de leitura  

Foto: Vera Lúcia Silva, 22/07/2011 
 
Os encontros com os alunos da 4ª série permitiu constatar, conforme figura 04, 

que a compreensão sobre as questões são bastante ricas, pois neste momento eles 
expuseram por meio de desenhos e frases a sua compreensão sobre o tema enfocado. 
Neste momento estamos trabalhando com as vivências, para só posteriormente 
introduzir os conceitos científicos de forma mais sistemática. 

 

 
Figura 04 - Relatando as experiências e compreensão do meio ambiente  

Foto: Vera Lúcia Silva, 22/07/2011 
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Figura 05 - Momento de satisfação com os conhecimentos adquiridos 

Foto: Vera Lúcia Silva, 22/07/2011 
 
Foi possível perceber que com a chegada da pesquisa houve transformações do 

processo. Conforme figura 05, verifica-se que as crianças estão bastante empolgadas 
com as descobertas, além do mais estão ansiosas pelo próximo encontro, onde 
traçaremos formas de ação com os professores e com os pais para uma visita às 
cavidades subterrâneas foco de nosso estudo.  

Ainda se promoverá o desenvolvimento de cursos cujo objetivo é capacitar a 
comunidade para a prática conservacionista, desenvolvendo nesta a conscientização 
do papel de cada indivíduo na defesa do meio ambiente. 

 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, considera-se o município de 
Jandaíra/RN um ambiente com ampla possibilidade de desenvolvimento de atividades 
turísticas, especialmente por ter uma paisagem com a presença de 22% das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no Estado do Rio Grande do Norte. Além do mais, o 
município objeto de nosso estudo ainda conta com uma significativa infraestrutura de 
rodovias, reflexo do projeto Costa das Dunas e o projeto Costa Branca, os quais 
poderão servir aos propósitos de uma interiorização do turismo com destino à região 
de nossa discussão.  

Nossa expectativa é que ao final do presente estudo possamos atingir junto aos 
alunos do ensino fundamental nas séries de 1º ao 4º anos da escola Estadual Fabrício 
Pedrosa, o entendimento das potencialidades locais, e que os mesmos possam se 
tornar vetores de pulverização destas idéias  na comunidade. 

Nosso intuito é que o estudo em tela contribua para uma sensibilização 
ambiental embasada na sustentabilidade da região do Mato Grande, com foco na 
preservação das cavidades subterrâneas em Jandaíra/RN. 
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RESUMO  
 

A água destinada ao consumo humano possui 
diversos parâmetros físico-químicos e biológicos que são 
estabelecidos pela legislação de cada país e estes valores 
devem ser seguidos à risca para que a saúde da 
população não seja violada. Na cidade de Natal, Rio 
Grande do Norte, um fato recente relacionado à 
contaminação de água são os elevados valores de 
Nitrato encontrados nas águas distribuídas pelas 

empresas autorizadas. Visando um estudo qualitativo da 
real situação da qualidade da água que abastece os 
habitantes desta cidade, foi realizada uma análise 
prática de amostras de águas da rede de distribuição de 
modo que os valores obtidos foram comparados com os 
valores de diluição divulgados pela empresa em questão 
e mostraram o enquadramento das concentrações 
dentro dos padrões da Legislação. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: contaminação, saúde, rede de distribuição, nitrato. 

 

ANALYSIS OF NITRATE CONCENTRATION IN WATER SUPPLY FROM DISTRICTS OF THE SOUTH 
ZONE ON THE CITY OF NATAL 

 
ABSTRACT  
 

Water for human consumption has several 
physicochemical and biological parameters that are 
established by legislation of each country and these 
values must be strictly followed for the health of the 
population will not violated. In Natal, Rio Grande do 
Norte, a recent fact related to water contamination are 
the high values of nitrate found in the water distributed 
by licensed companies. Aiming at a qualitative study of 

the real situation of the quality of water that supplies 
the inhabitants of this city, was made a practical 
analysis of water samples in the distribution system so 
that the values were compared with the values of 
dilution released by the company, that showed the 
concentration following the rules of Legislation.. 

 

 

 KEY-WORDS: contamination, health, distribution network, nitrate. 
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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE NITRATO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO DOS BAIRROS DA 

ZONA SUL DA CIDADE DE NATAL 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

A água é uma substância química que se encontra líquida à temperatura ambiente e é 
essencial a todas as formas de vida.  

O ser humano, assim como todos os demais animais, depende intensamente da 
disponibilidade de água de qualidade para sua sobrevivência. Segundo Bruni (1994) é possível 
viver cerca de 30 dias sem ingerir alimentos sólidos, todavia sem água o corpo humano não 
seria capaz de durar mais do que 3 dias. 

A água que chega às torneiras da população pode ser contaminada por substâncias 
químicas ou microorganismos prejudiciais à saúde pública (FELLENBERG, 1980 apud ROCHA et 
al., 2004). Mesmo substâncias indispensáveis podem aparecer em excesso e ser muito 
prejudiciais em altas dosagens.  

As formas mais comuns de contaminação ocorrem em decorrência da presença de 
poluentes despejados nos mananciais ou de microorganismos. Esse tipo de contaminação é 
mais freqüente em localidades que não possuem tratamento de água, mas em alguns casos, 
podem ocorrer mesmo em água tratada, devido a falhas no processo.  

Na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, há um grande índice de 
contaminação da rede de abastecimento de água por nitrato. Devido às ações antrópicas, a 
concentração de nitrato em águas tem aumentado nos últimos anos e valores máximos 
permitidos para águas potáveis estão sendo ultrapassados em diversos poços da cidade.  

O nitrato é um íon encontrado em águas naturais e é um composto de nitrogênio em 
estado de oxidação. Em águas destinadas para consumo humano, o Ministério da Saúde 
(Portaria MS n.º 518/2004) determina que a concentração máxima permitida de nitrato (como 
N) é de 10mg/L. 

Destarte, este trabalho pretende analisar a qualidade da água distribuída à população 
da zona sul natalense pela Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), 
determinar a concentração de nitrato nas amostras e verificar a compatibilidade dos valores 
encontrados com a diluição efetuada pela Caern.  

 

2.0 ANALISANDO A CONTAMINAÇÃO DE NITRATO 

As águas subterrâneas largamente utilizadas no abastecimento doméstico, industrial e 
agroindustrial apresentam excelente qualidade natural e relativo baixo custo (VASCONCELOS, 
2002). Cerca de 97% da água doce disponível no planeta encontra-se no subsolo e de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1998 apud VASCONCELOS, 2002) 
61% da população brasileira é abastecida com água proveniente desta fonte, daí o grande 
cuidado que deve ser dado para que ela não seja contaminada. 

A água pode ser poluída através de diversas formas.A contaminação dos corpos 
aquáticos se dá principalmente devido à ausência de saneamento básico oferecido pelo Estado, 
restando à população o uso de fossas sépticas.  
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As fossas sépticas são reservatórios, geralmente feitos de concreto, que são projetados 

para receber águas residuárias, principalmente de residências. O tanque séptico recebe tanto 
os dejetos alimentícios (compostos de proteínas, carboidratos e gorduras) quanto os dejetos 
humanos (com alta concentração de uréia). Esta é uma zona anaeróbica, uma região de baixa 
concentração de oxigênio dissolvido e nela ocorrem diversas reações: a hidrólise das proteínas 
e uréia libera amônio, o qual pode ser absorvido pelo solo e usado pelas plantas ou oxidado 
por bactérias dando origem ao nitrito e, posteriormente ao nitrato (CABRAL, 2005). 

O excesso de nitrato no organismo tem sido associado ao risco de duas doenças graves: 
a metemoglobinemia, conhecida como Síndrome do Bebê Azul e o câncer gástrico. 

Segundo Baird et al. (2008) a metemoglobinemia ocorre tanto em bebês recém-
nascidos quanto em adultos através de uma determinada deficiência enzimática. Bactérias 
presente em mamadeiras mal higienizadas ou até mesmo no estômago da criança transformam 
o nitrato ingerido em nitrito através de uma reação de redução.  

 O nitrito obtido através da redução do nitrato irá combinar-se com a hemoglobina 
presente no sangue, promovendo a sua oxidação e, através disso, a absorção e transporte de 
oxigênio para as células ficam comprometidos. O nome popular da doença (Sindrome do Bebê 
Azul) é decorrente do fato da aparência adquirida pelo bebê, o qual fica com a cor da pele 
azulada, além também de sofrer de problemas respiratórios. 

Em adultos é situação é menos grave. Quando a hemoglobina adulta é oxidada ela 
rapidamente se reduz e volta à forma original e o nitrato logo é oxidado em nitrato. Para 
amenizar ainda mais a situação no adulto, o nitrato é absorvido principalmente no trato 
digestório antes que ele possa ser reduzido sob a forma de nitrito. 

Quanto ao câncer gástrico cientistas mostram que o excesso de nitrato aumenta a sua 
incidência devido ao fato desse íon ser convertido em nitrito no estômago. Os nitritos podem 
reagir com aminas e produzir N-nitrosaminas, composto conhecido pela ação cancerígena em 
animais (BAIRD et al., 2008). 

 

2.1 A problemática de Natal/RN 

O Rio Grande do Norte, assim como diversos outros estados do Brasil, principalmente 
os nordestinos, sofrem de problemas relacionados à falta de água para a população. A capital 
do estado, Natal está fora desse contexto dispondo de enormes reservas subterrâneas de água 
devido ao seu perfil geomorfológico onde mostra a presença diversos terrenos de alta 
permeabilidade. Mesmo não tendo problemas pela falta de água, uma nova problemática vem 
acometendo a cidade: os elevados índices de contaminantes presentes na água, 
principalmente o nitrato. 

Segundo a empresa responsável pela distribuição de água às residências natalenses, a 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o abastecimento de água da 
população da Zona Sul (bem como as Zonas Leste e Oeste) de Natal/RN é realizado através da 
exploração de poços tubulares e pelo manancial da lagoa do Jiqui, o qual pertence à Bacia 
Hidrográfica Pirangi. A percentagem de cada fonte é de 72% e 28%, respectivamente como 
mostra a figura 1. 
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Figura 1: Origem da água consumida na Zona Sul de Natal 

Fonte: www.caern.com.br 
 

A cidade de Natal possui 803.739 habitantes e segundo o site da Caern, apenas 277.175 
são beneficiadas com coleta de esgoto, totalizando um percentual menor que 35% de 
natalenses que usufruem desse serviço. A rede coletora da cidade de Natal possui cerca de 130 
km de extensão e recolhe 52.000m³/dia, dos quais apenas 40% do esgoto que é coletado 
recebe algum tipo de tratamento (CAERN, 2008 apud SANTOS, 2010) 

Em cumprimento a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, a Caern monitora 
diariamente a água distribuída e, segundo o site da empresa, sempre que os resultados das 
análises ultrapassem os limites estabelecidos pela legislação, ações corretivas são 
providenciadas e novas amostras são coletadas e re-analisadas até que a qualidade da água 
seja restabelecida. Nas contas de água entregues mensalmente aos consumidores, a Caern 
disponibiliza a diluição realizada por ela na água utilizada pela residência, proporcionando 
informações sobre a qualidade desta água oferecida e dentre os diversos parâmetros 
mensurados está o nitrato. 

Várias polêmicas sobre os altos níveis de nitrato presente na água oferecida à 
população natalense surgiram nos últimos anos. Vasconcelos (2002) estudou o avanço da 
contaminação por nitrato nas águas subterrâneas da Zona Sul de Natal entre os anos de 1993 e 
2002 e constatou que a ela expande-se radialmente, a partir dos bairros mais povoados. 

Sabe-se que as infiltrações oriundas das precipitações devem, no geral, provocar 
processos de diluição no aqüífero subjacente e esta é uma técnica utilizada pela Caern, ou seja, 
usar água da chuva e de adutoras para minimizar a concentração de nitrato com objetivo de 
oferecer água de melhor qualidade à população. 
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3.0 METODOLOGIA 

3.1 Coleta das amostras 

Para início das análises foram realizadas coletas regulares de amostras de água de 
abastecimento em pontos distintos espalhados nos bairros de Candelária, Capim Macio, Lagoa 
Nova, Nova Descoberta, Neópolis, Pitimbu e Ponta Negra, todos localizados na zona sul da 
cidade de Natal. 

Em cada um dos 7 bairros, 3 pontos de coleta foram delimitados, totalizando 21 pontos. 
A escolha destes foi feita de forma tal que os pontos do mesmo bairro fiquem o mais distante 
possível uns dos outros para maior abrangência dos resultados.  

Para a coleta, separou-se garrafas PET devidamente lavadas, limpas e nomeadas com o 
nome do bairro equivalente. Foi usada uma caixa térmica com gelo para a disposição das 
garrafas ao longo do dia de coleta até a chegada ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

As amostras foram levadas ao Laboratório de Análises Físico-Químicas da Diretoria de 
Acadêmica de Recursos Naturais para serem submetidas a uma série de procedimentos para 
determinação do teor de Nitrato.  

 Os ensaios foram realizados seguindo o exposto no livro Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 1995). Sua caracterização e confronto 
foram feitas com valores de referência na legislação ambiental vigente no país. 

 A repetição das análises pelas 2 semanas conseguintes foi feita para que seja obtido 
uma média de valores que possa dar confiabilidade no resultado obtido. A data das coletas e 
realização das análises foi dias 13 e 20 do mês de agosto de 2011. 

 

3.2 Preparo de reagentes 

3.2.1 Solução de Ácido clorídrico 1M 

Com auxílio de uma pipeta de 10mL foi medido 8,5mL de Ácido clorídrico e o volume foi 
colocado em um balão volumétrico de 100mL. A vidraria foi aferida com água destilada. 

 

3.2.1 Solução-padrão de nitrato 100mg/L 

 Em uma balança de precisão, foram pesados 0,1631g de Nitrato de Potássio seco à 
105°C. O material foi transferido para um balão volumétrico de 1L e seu volume foi completado 
com água destilada. 

 

3.3 Curva-padrão 

A curva-padrão é feita para obtenção da equação que relaciona o valor da Absorbância, 
lida no espectrofotômetro, com o valor da concentração de nitrato. Para tal, prepara-se 
soluções de concentrações conhecidas de nitrato através de uma solução-padrão de nitrato. 
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Inicialmente, da solução-padrão de nitrato com concentração 100mg/L foram retiradas 

6 alíquotas com os seguintes volumes: 2, 5, 7, 10, 15 e 20mL. As alíquotas foram colocadas em 
balões volumétricos de 100mL e o mesmo foi aferido com água destilada. Cada solução terá a 
concentração de 2, 5, 7, 10, 15 e 20mg NO3

-/L respectivamente. 

Desta mistura que estava dentro do balão foram retirados 50mL com auxílio de uma 
proveta e colocados em um Becker. Por fim foi adicionado 1mL de Ácido clorídrico 1M e a 
solução foi homogeneizada com auxílio de um bastão de vidro. O mesmo procedimento foi 
feito com a amostra-branco, utilizando apenas água destilada (não foi usada nenhuma alíquota 
da solução-padrão) para servir de parâmetro 0 (zero) na análise.  

A leitura da Absorbância das amostras foi feita no espectrofotômetro DR5000, o qual 
faz uso de radiação na faixa do visível. Os comprimentos de onda utilizados foram 220 e 
275nm. O uso de dois valores fez-se necessário para dar precisão ao valor real: no 220nm a 
leitura obtida mostra a concentração de nitrato na amostra enquanto o valor no 275nm mostra 
a interferência devida à matéria orgânica dissolvida. 

Para o cálculo do valor real de nitrato usa-se o valor corrigido das Absorbâncias, da 
seguinte maneira: 

 

AbsCORRIGIDA = Abs220nm – 2*Abs275nm 

  

Onde, AbsCORRIGIDA é o valor corrigido da Absorbância; Abs220nm é a Absorbância lida no 
comprimento de onda de 220nm e Abs275nm é o valor da leitura de Absorbância nos 275nm. 

A partir do resultado obtido, foi montado o gráfico da curva-padrão e obtida a equação 
que relaciona a concentração de nitrato com a Absorbância corrigida. 

 

3.4 Análise das amostras 

Inicialmente, uma alíquota de 50mL de cada amostras foi colocada em um balão 
volumétrico de mesmo volume. Com auxílio de uma pipeta graduada 1mL de Ácido clorídrico 
1M foi adicionado ao balão e a mistura foi homogeneizada. Este procedimento também foi 
feito a amostra-branco, assim como na curva-padrão. 

 Dando prosseguimento ao procedimento, as 21 amostras foram levadas ao 
espectrofotômetro (DR 5000) para ser lida a Absorbância utilizando os comprimentos de onda 
de 220nm e 275nm do mesmo modo do preparo da curva-padrão. Neste item, iniciou-se a 
leitura pela amostra-branco para estipular o valor 0 (zero) de referência para as demais 
amostras analisadas posteriormente. 

 Nas leituras onde os valores de Absorbância das amostras superaram os valores das 
leituras da curva-padrão foi feita diluição da seguinte maneira: 10mL da amostra original foi 
colocado em um balão volumétrico de 50mL e o mesmo foi completado com água destilada. 
Novamente adicionou-se o Ácido clorídrico e a leitura foi refeita. Nesses casos, o valor final de 
concentração de nitrato obtido deve ser multiplicado pelo fator de diluição que é 5. 

Eq. (1) 
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4.0 RESULTADOS 

 Com o auxílio do software Microsoft Office Excel foram manipulados os dados de 
concentração e Absorbância obtidos com as soluções-padrão usadas. Plotou-se o gráfico da 
curva-padrão e a partir do mesmo foi obtida a equação que relaciona o valor de Absorbância 
corrigida com o valor da concentração de nitrato. Abaixo segue a tabela 1 com os valores e o 
gráfico obtido. 

 

Tabela 1: Absorbâncias e concentrações das soluções-padrão 

Concentração Absorbância 
0 0 
2 0,118 
5 0,288 
7 0,402 

10 0,547 
15 0,821 
20 1,016 

 

 

 
Figura 2: Gráfico da curva-padrão 

 

 A partir do gráfico da figura 2 foi possível obter a equação de relação entre a 
Absorbância e a concentração, mostrada abaixo. 

 

Absorbância = 0,0513*Concentração + 0,0234 

y = 0,0513x + 0,0234 
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Como o objetivo das análises das amostras é obter o valor de concentração a partir da 

Absorbância, o termo “Concentração” deve ser isolado na equação, dando origem à outra 
conforme mostrado abaixo. 

Concentração = 
Absorbância – 0,0234

0,0513
 

Como mostrado pela Tabela 2, amostras com Absorbância maiores que 1,016 tiveram 
que ser diluídas. Pela análise da 1ª semana verificou-se que todas as 21 amostras necessitariam 
de diluição e de posse disto, na semana seguinte as análises foram feitas diretamente com as 
diluições. A tabela 2 mostra os valores obtidos nas 2 análises realizadas com as amostras 
coletadas. É importante salientar que o valor AbsCORRIGIDA é dada através do uso da Equação 1.  

 

Tabela 2: Valores de Absorbância das amostras 

 AbsCORRIGIDA 
Amostra 1ª análise 2ª análise 

Candelária 1 0,258 0,239 
Candelária 2 0,243 0,235 
Candelária 3 0,295 0,235 
Capim Macio 1 0,713 0,684 
Capim Macio 2 0,520 0,478 
Capim Macio 3 0,637 0,516 
Lagoa Nova 1 0,354 0,316 
Lagoa Nova 2 0,444 0,383 
Lagoa Nova 3 0,374 0,369 
N. Descoberta 1 0,534 0,416 
N. Descoberta 2 0,480 0,335 
N. Descoberta 3 0,432 0,295 
Neópolis 1 0,231 0,203 
Neópolis 2 0,264 0,258 
Neópolis 3 0,301 0,205 
Pitimbu 1 0,449 0,411 
Pitimbu 2 0,458 0,436 
Pitimbu 3 0,477 0,397 
Ponta Negra 1 0,491 0,102 
Ponta Negra 2 0,081 0,101 
Ponta Negra 3 0,201 0,183 

 

Com os 2 valores de cada AbsCORRIGIDA foi possível calcular a média aritmética entre elas 
e a partir da Equação 3 a média pode ser convertida em valores de mg NO3

-/L como mostrado 
abaixo. A última coluna da tabela 3 refere-se à diluição feita, onde os valores de concentração 
encontrados devem ser multiplicados por 5, o fator de diluição, para encontrar o valor real de 
mg NO3

-/L. 

Eq. (3) 
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Tabela 3: Valores de Absorbância e mg NO3

-/L de cada amostra 

Amostra Média AbsCORRIGIDA mg NO3
-/L da amostra 
diluida 

Multiplicação pelo 
fator de diluição  
(mg NO3

-/L real) 
Candelária 1 0,249 4,38791423 21,93957 
Candelária 2 0,239 4,202729045 21,01365 
Candelária 3 0,265 4,709551657 23,54776 
Capim Macio 1 0,699 13,15984405 65,79922 
Capim Macio 2 0,499 9,270955166 46,35478 
Capim Macio 3 0,577 10,78167641 53,90838 
Lagoa Nova 1 0,335 6,074074074 30,37037 
Lagoa Nova 2 0,414 7,604288499 38,02144 
Lagoa Nova 3 0,372 6,785575049 33,92788 
N. Descoberta 1 0,475 8,803118908 44,01559 
N. Descoberta 2 0,408 7,487329435 37,43665 
N. Descoberta 3 0,364 6,62962963 33,14815 
Neópolis 1 0,217 3,773879142 18,8694 
Neópolis 2 0,261 4,631578947 23,15789 
Neópolis 3 0,253 4,475633528 22,37817 
Pitimbu 1 0,430 7,925925926 39,62963 
Pitimbu 2 0,447 8,257309942 41,28655 
Pitimbu 3 0,437 8,062378168 40,31189 
Ponta Negra 1 0,297 5,323586745 26,61793 
Ponta Negra 2 0,091 1,317738791 6,588694 
Ponta Negra 3 0,192 3,286549708 16,432749 

 

Tendo em vista o fato de que o valor máximo de nitrato determinado pelo Ministério da 
Saúde é em termos de mg/L de N e que a análise feita determina valores de mg NO3

-/L há 
necessidade de uma conversão de valores feita através da razão entre as massas moleculares 
do N e do NO3

- conforme mostrado abaixo. 

Massa molecular do N = 14g/mol 

Massa molecular NO3
- = 62g/mol 

Razão entre a massa molecular do NO3
- e do N = 

62
14

 = 4,429 

Diante dos valores expostos acima, os valores de concentração em mg NO3
-/L devem 

ser divididos por 4,429 para obter o valor em termos de mg/L de N, conforme definido pelo 
Ministério da Saúde na Portaria nº 518/2004. Abaixo é mostrada a tabela que ilustra os valores 
de concentração de nitrato em termos de mg/L de N. 
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Tabela 4: Valores de mg NO3

-/L e mg/L de N de cada amostra 

Amostra mg NO3
-/L real mg/L de N 

Candelária 1 21,93957 4,953617 
Candelária 2 21,01365 4,744558 
Candelária 3 23,54776 5,316721 
Capim Macio 1 65,79922 14,85645 
Capim Macio 2 46,35478 10,46619 
Capim Macio 3 53,90838 12,17168 
Lagoa Nova 1 30,37037 6,857162 
Lagoa Nova 2 38,02144 8,584656 
Lagoa Nova 3 33,92788 7,660392 
N. Descoberta 1 44,01559 9,938043 
N. Descoberta 2 37,43665 8,452618 
N. Descoberta 3 33,14815 7,484341 
Neópolis 1 18,8694 4,260419 
Neópolis 2 23,15789 5,228696 
Neópolis 3 22,37817 5,052646 
Pitimbu 1 39,62963 8,94776 
Pitimbu 2 41,28655 9,321867 
Pitimbu 3 40,31189 9,101804 
Ponta Negra 1 26,61793 6,00992 
Ponta Negra 2 6,588694 1,487626 
Ponta Negra 3 16,432749 3,710262 

 

Os dados de mg/L de N fornecidos na tabela 4 foram plotados em um gráfico para 
melhor ilustrar os pontos que ultrapassaram o limite estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico da concentração de nitrato dos pontos de coleta 
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Diante de todos os valores obtidos podemos ver que mais de 80% dos pontos analisados 

apresentam concentrações dentro dos limites da Legislação.  

Logo a seguir é mostrada uma tabela 5 que expõe os valores obtidos pelas análises e os 
valores de nitrato disponibilizados pela Caern nas contas de água do mês de agosto. 

  

Tabela 5: Valores de nitrato calculados e valores disponibilizados pela Caern (em mg/L de N) 

Amostra Valor 
calculado 

Valor disponibilizado pela 
Caern 

Candelária 1 4,953617 5,7 
Candelária 2 4,744558 5,7 
Candelária 3 5,316721 5,7 
Capim Macio 1 14,85645 5,2 
Capim Macio 2 10,46619 7,9 
Capim Macio 3 12,17168 7,9 
Lagoa Nova 1 6,857162 8,2 
Lagoa Nova 2 8,584656 9,6 
Lagoa Nova 3 7,660392 8,2 
N. Descoberta 1 9,938043 8,5 
N. Descoberta 2 8,452618 8,5 
N. Descoberta 3 7,484341 8,1 
Neópolis 1 4,260419 4,8 
Neópolis 2 5,228696 6,7 
Neópolis 3 5,052646 6,7 
Pitimbu 1 8,94776 9,3 
Pitimbu 2 9,321867 9,3 
Pitimbu 3 9,101804 9,2 
Ponta Negra 1 6,00992 7,1 
Ponta Negra 2 1,487626 2,0 
Ponta Negra 3 3,710262 2,0 

 

 Os valores obtidos experimentalmente e os valores mostrados pela Caern aproximam-
se em quase todos os pontos analisados. Valores experimentais um pouco distantes dos 
teóricos exemplificam bem o fato de que as concentrações de nitrato variam com o tempo de 
modo que os valores apontados pela Caern representam a média dos valores apresentados 
durante o mês em questão. 

 

5.0 CONCLUSÃO 

 Através dos resultados das análises de concentração de nitrato nos bairros da Zona Sul 
de Natal constatou-se que dos 21 pontos analisados apenas 3 tiveram valores de nitrato 
superior ao estabelecido pelo Ministério da Saúde. 
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 Quanto a esses 3 pontos é importante focar que ambos pertencem ao bairro de Capim 
Macio, mas como a análise representa apenas um período do mês é provável que estes valores 
oscilem até definir o valor de nitrato exposto nas contas de água dos consumidores. Deste 
modo, é importante frisar que a Caern precisa aprimorar seu sistema de diluição para que o 
valor de nitrato fique dentro do máximo permitido durante todo o mês e não só em parte dele. 

 É importante frisar que Natal encontra-se sobre um terreno altamente permeável e 
susceptível à contaminação. A presença de valores acima do limite ou a simples presença de 
nitrato em todos os 21 pontos mostra que é necessário que se estabeleça um sistema de 
esgotamento sanitário na cidade para controlar os valores atuais, como também medidas que 
visem reduzir tais valores, em curto prazo, devido aos grandes prejuízos que o nitrato pode 
trazer à saúde humana. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA), AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION 
(AWWA), WATER ENVIROMENT FEDERATION (WEF). Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. 1995. 

2. BAIRD, Colin; RECIO, Maria Angeles Lobo; CARRERA, Luiz Carlos Marques.Química 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 518 de 25 de março de 2004 

4. BRUNI, José Carlos. A água e a vida. Diponível em: 
<http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v0512/Agua.
pdf> Acessado em: 24 de agosto de 2011 

5. CABRAL, Natalina Maria Tinôco. Comportamento dos indicadores de contaminação por 
efluentes domésticos nas águas do aquífero barreiras nos bairros do reduto, Nazaré e 
Umarizal - Belém/PA. Disponível em: 
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/comp_ind.pdf> Acessado em: 24 de agosto de 
2011 

6. FELLENBERG, Günter. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária LTDA, 1980 

7. ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução à química 
ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004 

8. SANTOS, Yannice Tatiane da Costa. Caracterização do conteúdo de fossas e tanques 
sépticos na cidade de Natal. Natal/RN 2010. Disponível em: 
<http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_arquivos/32/TDE-2010-09-24T094340Z-
2920/Publico/YTCS_DISSERT.pdf> Acessado em: 24 de agosto de 2011 

9. VASCONCELOS, N. S. O Avanço da Contaminação Por Nitrato nas Águas Subterrâneas da 
Zona Sul de Natal. Programa de Pós-Graduação em Geociências. Departamento de 
Geologia da UFRN. Dissertação de Mestrado, 2002. 

0679

http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v0512/Agua.pdf
http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v0512/Agua.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/media/comp_ind.pdf
http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_arquivos/32/TDE-2010-09-24T094340Z-2920/Publico/YTCS_DISSERT.pdf
http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_arquivos/32/TDE-2010-09-24T094340Z-2920/Publico/YTCS_DISSERT.pdf


TAVARES, OLIVEIRA & LIMA (2011) 
 

 
ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PIRANHAS-AÇU, NO RIO GRANDE DO NORTE 

A. J. Tavares¹, M. A. de Oliveira¹, S. L. C. Lima¹ 
¹Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas – Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Apodi 

adriene-jales@hotmail.com – marcoliveir@hotmail.com – lidiannalima@hotmail.com  

 

RESUMO  
 
O estado do Rio Grande do Norte possui recursos 
hídricos em quantidade capaz de atender suas 
demandas consuntivas. Não obstante, a forma como 
esses recursos vem sendo utilizados poderá 
comprometer sua disponibilidade, tanto em termos de 
quantidade como em qualidade para seus usos 
múltiplos. O artigo discute a necessidade e as limitações 
para a implementação do novo sistema de gestão das 
águas criado através da lei 9.433/97, que instituiu a 
Política Nacional de Recursos Hídricos. O novo sistema 
se baseia nos princípios da gestão democrática, 
participativa e deliberativa das águas. Sua concretude 
depende da atuação efetiva dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas formados pelo poder público, usuários e 

sociedade civil. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Piranhas-Açu (CBH Piranhas-Açu) tem jurisdição sobre 
toda a bacia do rio Piranhas-Açu, nos estados da Paraíba 
e Rio Grande do Norte, o que torna sua gestão ainda 
mais complexa. O arranjo institucional desse Comitê é 
formado por diversas instituições dos dois estados e 
elevado número de atores sociais. A metodologia 
consistiu no survey das normas hídricas, do arranjo 
institucional e dos instrumentos da política de gestão 
das águas. Os resultados demonstram que a 
implementação desse Comitê no estado ainda está em 
curso e os principais desafios são a efetivação dos 
instrumentos, o gerenciamento dos recursos financeiros 
e a efetiva participação dos atores sociais. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: política nacional de recursos hídricos, comitê de bacia hidrográfica, arranjos 
institucionais, gestão democrática e participativa.  

 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE COMMITTEE OF THE RIVER WATERSHED 
PIRANHAS-AÇU IN RIO GRANDE DO NORTE  

ABSTRACT  
 
The state of Rio Grande do Norte has water in quantities 
capable of meeting their consumptive demands. 
Nevertheless, how these resources are being used may 
compromise their availability, in terms of both quantity 
and quality for its multiple uses. The article discusses 
the limitations and the need to implement the new 
water management system created by Law 9433/97, 
which established the National Policy of Water 
Resources. The new system is based on the principles of 
democratic, participatory and deliberative waters. His 
concrete depends on the activeness of the Basin 
Committees formed by the government, users and civil 
society. The Basin Committee of the Rio Piranhas-Açu 

(CBH Piranhas-Açu) has jurisdiction over the whole river 
basin Piranhas-Açu, in the states of Paraiba and Rio 
Grande do Norte, which makes their management more 
complex. The institutional arrangement of this 
Committee is made up of various institutions of the two 
states and large numbers of social actors. The survey 
methodology consisted of the water standards, the 
institutional setting and policy instruments for water 
management. The results show that implementation of 
this Committee in the state is still in progress and the 
main challenges are the effectiveness of the 
instruments, the management of financial resources 
and effective participation of social actors. 

 

 KEY-WORDS: national water resources policy, hydrographic  basin committee, institutional 
arrangements, democratic and participatory management. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PIRANHAS-AÇU, NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
1  INTRODUÇÃO 
 

O estado do Rio Grande do Norte possui recursos hídricos em quantidade capaz de 
atender às suas demandas consuntivas – abastecimento humano, dessedentação animal, 
atividades agrícolas e industriais, produção de energia (termelétrica), dentre outros usos. Não 
obstante, a forma como esses recursos vem sendo utilizados poderá comprometer sua 
disponibilidade, tanto em termos de quantidade como em qualidade. 
 Uma das dificuldades em relação à distribuição da água é a distância entre os 
mananciais onde se encontram os recursos hídricos1 e os locais que demandam seus usos 
múltiplos2. A questão do abastecimento implica a perfuração e instalação de poços, a 
construção de canais, reservatórios e adutoras, bem como a manutenção do sistema de modo 
a atender a todas as demandas. 

O abastecimento depende também de outras variáveis além da quantidade de água 
disponibilizada, dentre os quais se destacam a necessidade de garantir a qualidade desse 
recurso, a redução do elevado índice de desperdício, a democratização do acesso, a cobrança 
pelo uso da água, a manutenção das matas ciliares e nascentes, a redução da poluição a níveis 
aceitáveis, a garantia de investimentos em obras de manutenção e ampliação dos sistemas de 
abastecimento, dentre outros. 

A gestão dos recursos hídricos passou a ser disciplinada através da lei nº 9.433/97, que 
instituiu no país a Política Nacional de Recursos Hídricos. O novo sistema de gestão das águas 
fundamenta-se nos seguintes princípios: a água é um bem de domínio público; é um recurso 
natural limitado, dotado de valor econômico; e sua gestão deve ser descentralizada, com 
participação do poder público, dos usuários e da comunidade (art. 1º, I, II e VI).  

A gestão descentralizada das águas pressupõe uma gestão democrática, participativa e 
deliberativa que possibilite a participação efetiva do governo, dos usuários e da comunidade 
na discussão, deliberação e implementação de ações concretas para o uso racional dos 
recursos hídricos no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). 

Essa nova concepção da água como recurso limitado, bem de valor econômico e social, 
explicita o reconhecimento legal da importância que esse bem representa para toda a 
sociedade haja vista que a manutenção da quantidade e qualidade desse insumo é condição 
sine qua non para a existência de vida no planeta. Assim, é imperioso que a gestão dos 
recursos hídricos seja de fato e de direito, pautada no pressuposto da democratização 
decisória, especialmente porque a água já apresenta sinais bastante evidentes de escassez e 
comprometimento da qualidade. 

A gestão das águas tem caráter político porque envolve atores políticos e instituições 
políticas e deve oferecer soluções para resolver os conflitos, indicando as prioridades dos seus 
usos múltiplos, em situações que envolvem grupos que ganham e outros que perdem. A 
                                                           
1 Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou utilização. É o gênero. Recurso hídrico é a 
água como bem econômico, utilitário, passível de uso para tal fim. É a espécie. A distinção é importante porque o 
que se deve proteger conservar e preservar, para as atuais e futuras gerações é a água como um todo e não 
apenas na condição de recurso (POMPEU, 2010, p. 70). 
2 A lei nº 9.433/97 estabeleceu que “a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas” (art. 1º, IV), porém “em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais” (art. 1º, III). 
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gestão das águas depende também da disponibilidade e da qualidade das soluções técnicas 
sem as quais não haveria parâmetros adequados para a tomada de decisão e nem as 
condições mínimas necessárias para a operacionalização de tais decisões. A gestão 
tecnicamente eficiente, paradigma do modelo econômico-financeiro3 não deve se sobrepor à 
democratização decisória. Ao contrário, essas duas dimensões estão imbricadas de tal modo 
que somente é possível falar em gestão eficaz se estiverem presentes as duas dimensões: as 
informações técnicas servem de suporte para a tomada de decisões políticas e, estas, por sua 
vez, favorecem soluções tecnicamente viáveis para os problemas hídricos. 
 
2  GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 

A participação e a descentralização, princípios basilares da Política Nacional dos 
Recursos Hídricos, foram recepcionados da Convenção de Dublin4 que em seu artigo primeiro 
estabelece que “a gestão dos recursos hídricos, para ser efetiva, deve ser integrada e 
considerar todos os aspectos físicos sociais e econômicos”.  Além destes, a gestão das águas 
no Brasil é norteada também por outros princípios como a gestão integrada, bacia 
hidrográfica como unidade de gestão e planejamento e reconhecimento do valor econômico 
da água. 

Daí percebe-se a importância da bacia hidrográfica que, segundo Albuquerque et al 
(2010), corresponde a uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. 
Tucci (2002) apud Ferreira, Silva e Werneck (2008) definiu bacia hidrográfica como: 

 
Área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos 
para um único ponto de saída, seu exutório; compõe-se basicamente de um conjunto 
de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos d’água que 
confluem até resultar um leito único no exutório.  

 
Para Magalhães Jr. (2010) apud Ferreira, Silva e Werneck (2008) a bacia hidrográfica 

como unidade de gestão e planejamento apresenta vantagens e desvantagens. A principal 
vantagem está na rede de drenagem de uma bacia consistir em um caminho preferencial na 
maior parte das relações causa-efeito, isto é, a bacia hidrográfica como um ente sistêmico. As 
desvantagens são que nem sempre os limites municipais e estaduais respeitam os divisores da 

                                                           
3 Esse modelo tem como características fundamentais o emprego de instrumentos econômicos e financeiros, 
administrados pelo poder público na indução do desenvolvimento nacional ou regional [...] Seu ponto forte é a 
implementação de programas públicos, setoriais ou regionais, porém sempre dentro de uma concepção 
sistêmica, isto é, os programas de investimentos em setores de usuários de recursos hídricos são feitos 
setorialmente: saneamento, irrigação e principalmente eletrificação. Remonta à política econômica preconizada 
por [John Maynard] Keynes que destacava a importância do Estado como agente empreendedor. No Brasil, 
influenciou a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), em 
1948, que representa a primeira experiência brasileira de gerenciamento integrado de bacia hidrográfica 
(FREITAS, 2009, p. 94) 
4 A Conferência de Dublin sobre Água e Meio Ambiente, realizada em janeiro de 1992 propôs, além do princípio 
de gestão integrada dos recursos hídricos, o reconhecimento do papel da mulher na gestão das águas, sua 
valoração econômica e os usos múltiplos da água, bem como, a gestão participativa, envolvendo os usuários, 
planejadores e políticos em todos os níveis [para subsidiar as discussões da Conferência Rio-92]. (Pesquisado em 
<http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/historico.htm>. Acesso em: 17 nov. 2011) 
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bacia e, consequentemente, a dimensão espacial de algumas relações de causa-efeito de 
caráter econômico e político o que é um potencial gerador de conflitos. 

De acordo com Porto e Porto (2008), as atividades dos usuários de água são 
competitivas por natureza e se acirram à medida que diminui a disponibilidade hídrica per 
capita. A gestão desses conflitos deve ser feita em nível local através da atuação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, instituições concebidas pela lei das águas para implementação em 
nível de bacias ou sub-bacias hidrográficas. 
 
2.1  OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  

 
Comitês de Bacias (ou Sub-bacias) Hidrográficas são a instâncias de decisão da gestão 

das águas em nível local. Dentre suas atribuições legais destacam-se as obrigações de 
articulação entre os diversos atores (poder público, usuários de água e sociedade civil), 
atuação, aprovação do plano de recursos hídricos da bacia, aprovação e implantação da 
cobrança pelo uso da água e atuação, em primeira instância, para a resolução de conflitos 
referentes aos usos múltiplos da água. 

A essência da atuação desses comitês são a articulação e a construção de consensos. 
“As decisões que saem do consenso [embora mais demoradas] formam pactos e tendem a ser 
mais sustentáveis” (PORTO; PORTO, 2008, p. 50). Quando isso não é possível, o processo de 
negociação deve ser instaurado na busca de soluções que contemplem de forma satisfatória 
os interesses das partes envolvidas. Os autores enfatizam que integração se dará em fase 
posterior quando a decisão for implantada e contemplar os múltiplos aspectos da gestão das 
águas. Todavia, ressaltam que o bom funcionamento e a decisão qualificada no âmbito dos 
comitês dependem de capacitação e de bons sistemas de informação. 

 
2.2  A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu (BHRPA) faz parte da Região Hidrográfica do 
Atlântico Nordeste Oriental5, está totalmente inserida na região semi-árida e banha 147 
municípios, dos quais 102 localizados na Paraíba e 45 no Rio Grande do Norte. A área total 
drenada por essa bacia federal corresponde a 43.681,5 km2 dos quais 40% pertence ao 
território potiguar. A BHRPA é a mais importante do Rio Grande do Norte porque representa 
32,8% da área drenada e 67,1% do volume d’água (AESA, 2010). 

O rio Piranhas-Açu nasce na Serra de Piancó no estado da Paraíba e desemboca 
próximo à cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Como a maioria dos rios do semi-árido 
nordestino, à exceção do rio São Francisco e do Parnaíba, ele é um rio intermitente em 
condições naturais, perenizado por dois reservatórios de regularização construídos pelo 
Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS): o aproveitamento de usos 
múltiplos Coremas-Mãe d’Água, na Paraíba, e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio 
Grande do Norte. Os principais corpos d’água perenizados na bacia são o próprio Piranhas-
Açu, a partir da regularização promovida pelo reservatório Engenheiro Ávidos, na Paraíba, e o 

                                                           
5 A Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos dividiu o território brasileiro em 12 regiões 
hidrográficas, são elas: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico 
Sudeste, Atlântico Leste, São Francisco, Nordeste Ocidental, Parnaíba e Atlântico Nordeste Oriental. 
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rio Piancó, este perenizado a partir do reservatório Coremas-Mãe d’Água (CBH Piranhas-Açu, 
2011, p. 22). 
 

 
Figura 01 – Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental 

Fonte: CBH Piranhas-Açu, 2011, p. 21 
 

Os recursos hídricos superficiais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, incluindo os 
reservatórios Coremas-Mãe d’Água (Paraíba) e Armando Ribeiro Gonçalves (Rio Grande do 
Norte), são representados por 47 reservatórios estratégicos6. O caráter estratégico advém do 
fato de que só a partir dessa capacidade o reservatório pode fazer frente a períodos de 
estiagem e realizar a passagem entre períodos chuvosos. Os reservatórios Coremas-Mãe 
d’Água e Armando Ribeiro Gonçalves, juntos, representam quase que 70% da capacidade de 
armazenamento na bacia. 

A geologia de maior parte da bacia é representada pelo embasamento cristalino 
formado por rochas com baixa capacidade de armazenamento de água, sendo esta, 
frequentemente de baixa qualidade. As formações sedimentares, com maior porosidade e, 
portanto maior capacidade de armazenamento de água e transmissão de água estão 
presentes na sub-bacia do rio do Peixe, próximo a Souza-PB e ao Baixo-Açu, compreendendo 
essencialmente as formações Jandaíra, Açu e Barreiras. Outra fonte importante de água 
subterrânea são os aquíferos aluviais, que na maioria dos casos, fornecem água de boa 
qualidade para abastecimento humano, animal e irrigação. 

Bacias localizadas em áreas que apresentam uma combinação de baixa disponibilidade 
e grande utilização dos recursos hídricos passam por situações de escassez e estresse hídrico. 
                                                           
6 Reservatórios estratégicos são os que apresentam capacidade de armazenamento superior a 10 milhões de m3. 
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Por esta razão é fundamental comparar as demandas consuntivas existentes na bacia, com 
suas disponibilidades totalizadas. A bacia do rio Piranhas-Açu apresenta uma situação onde a 
grande maioria dos seus trechos mapeados encontra-se na classe muito crítica (CBH Piranhas-
Açu, 2011, p. 33). 
 
2.3  O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU 

 
Nos termos da lei n° 6.908/967, os CBHs são criados pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (CONERH-RN). Os Comitês são órgãos colegiados 
com funções normativas, deliberativas e consultivas, com atuação descentralizada em nível de 
bacias, sub-bacias ou grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. O colegiado de 
cada comitê é formado pelos usuários de água, pelo poder público municipal da área de 
atuação na bacia hidrográfica, pelas organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse 
em recursos hídricos e pelas organizações não governamentais de defesa dos interesses 
difusos e coletivos da sociedade.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu (CBH Piranhas-Açu) foi instituído 
pelo Decreto Presidencial8 e instalado somente em setembro de 2009. Por se tratar de um rio 
de dominialidade federal, sua composição inclui representantes da União, dos estados da 
Paraíba e Rio Grande do Norte, dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de 
atuação, dos usuários das águas de sua área de atuação, e das entidades civis de recursos 
hídricos com atuação comprovada na bacia.  

Através da Deliberação nº 05/2009, o Comitê aprovou a sua Agenda Plurianual de 
Atividades para o quadriênio 2010-2013. A referida agenda apresenta em sua programação as 
etapas necessárias para elaboração dos termos de referência9 e acompanhamento da 
contratação e da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piranhas-Açu (CBH 
Piranhas-Açu, 2011, p. 4). 

A elaboração do Termo de Referência (TDR) e os produtos oriundos dele estão em 
perfeita consonância com a lei federal nº 9.433, bem como as leis estaduais nº 6.908 e 6.30810 
que estabelecem, respectivamente, as políticas de gestão dos recursos hídricos nos estados 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

A Diretoria do CBH Piranhas-Açu solicitou junto à Agência Nacional de Águas (ANA), a 
elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia11 (PRH). A Câmara Técnica de 

                                                           
7 A Lei nº 6.908, de 01.07.1996, instituiu a política de gestão de recursos no Rio Grande do Norte. 
8 Decreto de 29 de novembro de 2006 institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, com área de 
atuação localizada nos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba e dá outras providências. (D.O.U. nº 229, de 
30 de novembro de 2006). 
9 Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
Administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado 
em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de 
aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 
contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. (art. 9º, § 2º, do Decreto 5.450/05) 
(Pesquisado em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm>. Acesso em: 
27 nov. 2011)  
10 Lei nº 6.308, de 07.07.1996, foi alterada pela lei nº 6.544, de 20.10.1997, que criou a Secretaria Extraordinária 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais, e por outras leis. 
11 Ofício nº 003/2010-DC, de 08 de fevereiro de 2010. 
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Planejamento Institucional do Comitê da Bacia (CTPI)12 definiu as bases iniciais para a 
elaboração do TDR para contratação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Piranhas-Açu. 

Embora a previsão legal dos CBHs no Rio Grande do Norte tenha sido prevista na lei 
estadual nº 6.908/96, o reconhecimento do CBH Piranhas-Açu como parte integrante do 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos somente ocorreu com a promulgação do Decreto nº 
21.51013. 
 
2.4  O MARCO REGULATÓRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 O marco regulatório da Política Estadual dos Recursos Hídricos é a lei nº 6.908/96 que 
instituiu também o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH), as diretrizes 
gerais e os instrumentos de política e gerenciamento dos recursos hídricos. Preceitua que a 
água é um bem de valor econômico e deve ser valorada em todos os seus usos, mas não 
evidencia o seu caráter de bem de domínio público, nem de recurso natural limitado, como o 
faz a lei das águas. 

Quanto à gestão, a lei estadual preceitua que distribuição da água no território do Rio 
Grande do Norte obedecerá sempre a critérios sociais, econômicos e ambientais. Tais 
critérios, implicitamente, remetem à idéia de uma gestão descentralizada, com a participação 
do poder público, dos usuários e da comunidade haja vista que a lei estadual determina a 
bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento para a gestão dos recursos hídricos. 
As diretrizes gerais apontam para os usos múltiplos dos recursos hídricos, proteção das bacias 
hidrográficas e das águas subterrâneas contra a poluição e a exploração excessiva ou não 
controlada. Apesar da consonância com as diretrizes da política nacional, a lei estadual não faz 
referência à integração das bacias hidrográficas a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
 
2.5  O ARRANJO INSTITUCIONAL DO CBH PIRANHAS-AÇU 
 

O estado tem seis rios de dominialidade federal, mas somente o Piranhas-Açu tem 
Comitê de Bacia Hidrográfica. O CBH Piranhas-Açu, como mostra Pompeu (2010) é composto 
por três representantes do Governo Federal, sendo um da Secretaria de Recursos Hídricos 
(SRH), do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (MMA); um do DNOCS e um do 
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPOG); doze representantes da Paraíba; e doze 
representantes do Rio Grande do Norte.  

A articulação do estado com a União se dá na forma estabelecida na Lei das Águas: (a) 
articulação entre o Comitê de Bacia do rio Piranhas-Açu com o Comitê estadual do mesmo rio 
no vizinho Estado da Paraíba; (b) articulação entre a ANA e as agências executivas estaduais – 
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) e o Instituto de Gestão 
das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN); e (c) articulação entre a Secretaria 
Executiva do SNGERH e os órgãos gestores estaduais. 

                                                           
12 Participaram da definição das bases do TDR os membros do CPTI, representantes da ANA, do DNOCS, dos 
órgãos gestores de recursos hídricos dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, dentre outros, cabendo à 
ANA a responsabilidade de elaborar o TDR e, posteriormente, a contratação dos serviços técnicos para 
elaboração do PRH. 
13 Decreto nº 21.510, de 30.12.2009, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 
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2.6  OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

Para Granziera (2006), o gerenciamento de uma bacia envolve objetivos, diretrizes e 
instrumentos. A definição dos objetivos antecede à elaboração do plano de gestão e devem 
ser objeto de acordo: quais usos serão protegidos, quais índices de qualidade serão buscados, 
quais compromissos devem ser acertados entre usos conflitantes. A etapa seguinte é buscar 
os caminhos para realizá-los a fim de alcançar as metas propostas, tudo em consonância com 
os fundamentos, os objetivos e as diretrizes gerais da política hídrica. O caminho são os 
instrumentos. Classificam-se em dois grupos: planejamento e controle administrativo do uso. 
Os instrumentos de planejamento são os planos de bacia hidrográfica, a classificação, o 
enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes e o sistema 
de informações sobre recursos hídricos. O instrumento direto14 de controle do uso é a 
outorga e o indireto é a cobrança pelo uso da água. 
 
2.6.1  Plano Estadual de Recursos Hídricos 

 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH15) se constitui no mais importante 

instrumento da política de gestão dos recursos hídricos porque possibilita que os princípios e 
diretrizes16 dessa política possam transcender do plano formal para a realização material.  

Em linhas gerais, contempla a análise dos déficits hídricos, a seleção de novos 
reservatórios para perenização nas bacias hidrográficas do Piranhas-Açu, Apodi-Mossoró e 
Litoral Leste, aponta os custos com os projetos de irrigação e enfatiza os custos da exploração 
de águas subterrâneas, propõe a realização de programas emergenciais de abastecimento da 
população considerando quatro níveis de criticidade, indica a necessidade de um programa de 
monitoramento17, e recomenda a realização de estudos sobre política de irrigação e 
disciplinamento e uso do solo. 

O PERH foi concluído mais de dois anos após a promulgação da lei hídrica estadual e o 
prazo revisional de quatro anos previsto na referida lei (art. 6º) também não está sendo 
observado18. O problema da efetividade dos planos e ações governamentais, em certa 
medida, está relacionado, dentre outros fatores, à falta ou insuficiência de recursos 
financeiros, falta de prioridade e gestão inadequada ou ineficiente dos recursos públicos. 

                                                           
14 O licenciamento ambiental, instrumento emprestado da Política Nacional de Meio Ambiente, exerce controle 
sobre os despejos de efluentes e água servidas nos corpos hídricos. (GRANZIERA, 2006, p. 118) 
15 Elaborado pela Hidroservice Engenharia Ltda., empresa de consultoria especializada, contratada pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH-RN) e 
concluído em dez./1999.  
16 São garantias previstas no PERH: (a) a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas; (b) o 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras entre os usuários; (c) a 
proteção das águas contra ações que possam comprometer seu uso atual e futuro; (d) a defesa contra secas, 
inundações e outros eventos críticos que possam oferecer riscos à saúde e à segurança públicas e prejuízos 
econômicos e sociais; (e) programas destinados à capacitação profissional no âmbito dos recursos hídricos; e (f) 
campanhas educativas visando conscientizar a sociedade para a utilização racional dos recursos hídricos do 
Estado. 
17 O programa deve contemplar a hidrometeorologia e sedimentometria, hidrogeologia, aspectos fisiográficos, 
aspectos socioeconômicos e cadastro de áreas irrigadas. 
18 O processo de revisão fora deflagrado em abr./2011, com mais de 11 anos de atraso. 
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Nesse aspecto particular, cuidou a lei de estabelecer a inserção do PERH no Plano Plurianual 
de Desenvolvimento do Estado, de forma a assegurar a integração setorial em seus aspectos 
sociais, econômicos e ambientais (art. 7º). 
 
2.6.2  Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
 

A criação dos chamados fundos setoriais foi a fórmula encontrada pelo poder público 
para assegurar recursos financeiros para subsidiar as diversas atividades do Estado, dentre as 
quais se destacam a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, licenciamento de obras hídricas 
e rateio de custos de obras que beneficiam usuários comuns. É nesse cenário que surge o 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (FUNERH19). 

Há três questões que merecem análise. A primeira diz respeito à vinculação direta do 
fundo ao Secretário da SEMARH-RN. Não obstante os mecanismos de controle da 
administração pública, esta vinculação parece estar na contramão de uma gestão que se 
pretende descentralizada. A segunda relaciona-se às transferências da União que exigem um 
PERH atual e que reflita as reais necessidades do estado e da sociedade. A terceira refere-se 
às condições operacionais do IGARN para analisar, emitir, fiscalizar e também aplicar as 
sanções quando se fizer necessário. 
 
2.6.3  Outorga e Licenciamento de Obras Hídricas 
 

Na política hídrica estadual, a outorga20 e o licenciamento das obras de hídricas são 
condições necessárias, portanto, obrigatórias, sempre que um empreendedor desejar 
implantar, ampliar ou alterar um projeto que demande a utilização de recursos hídricos 
superficiais e/ou subterrâneos (art. 15). 

O principal critério para concessão é a disponibilidade hídrica, o que implica na 
possibilidade de suspensão da concessão sempre que fato superveniente justifique a medida. 
A disponibilidade hídrica será avaliada em função em função das características hidrológicas 
ou hidrogeológicas da bacia superficial ou subterrânea. Daí, mais uma vez, fica evidente a 
importância da atualização quadrienal do plano estadual de recursos hídricos. 

O licenciamento de obras hídricas se faz necessário nas hipóteses de implantação, 
ampliação e alteração de projeto de qualquer empreendimento que demande a utilização de 
                                                           
19 São fontes de financiamento da política hídrica estadual: (a) recursos do Tesouro do estado e municípios; (b) 
compensações financeiras que o estado receber pelo aproveitamento hidrenergético, recursos minerais 
(petróleo e gás natural); (c) rendas provenientes de aplicações financeiros (do próprio fundo); (d) doações de 
pessoas físicas ou jurídicas; (e) transferências da União destinadas à execução de planos e programas de recursos 
hídricos; (f) cobrança pela utilização de recursos hídricos; (g) multas aplicadas aos infratores da legislação hídrica; 
contribuições, tarifas e taxas cobradas de beneficiários de obras e serviços de aproveitamento e controle dos 
recursos hídricos. 
20 Outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o poder público 
outorgante faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico por prazo determinado, nos termos da lei das águas.  
A outorga e o licenciamento das obras de hídricas no estado são disciplinados ainda pelo Decreto nº 13.283/97, 
que regulamentou a lei estadual. O órgão competente em matéria de outorga e licenciamento de obras hídricas 
é a SEMARH-RN, que pode delegar essas atribuições ao IGARN. A concessão de outorga de águas federais é da 
competência exclusiva da ANA. 
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recursos hídricos, superficiais e/ou subterrâneos, bem como a execução de obras ou serviços 
que alterem o seu regime em quantidade e/ou qualidade, notadamente as estruturas 
hidráulicas consistentes em açude, transposição de água bruta, barragem de regularização e 
poço dependerá sempre de licença prévia da SEMARH-RN, sem prejuízo de outras de outras 
licenças. 
 
2.6.4  Cobrança pelo Uso da Água 
 

Com a cobrança pelo uso da água bruta, o estado pretende dar racionalidade ao uso e 
a valoração econômica dos recursos hídricos, bem como disciplinar o uso desses recursos, 
enquadrando-os de acordo com sua classe de uso preponderante. Satisfeitos os dois 
fundamentos da lei das águas, deve-se ressaltar ainda que a cobrança representa uma das 
fontes de recursos do FUNERH que deverá se transformar em investimentos e/ou custeio das 
atividades hídricas. 

No Rio Grande do Norte ainda não se realiza a cobrança pelo uso da água. Sua 
implementação depende da criação e efetivo funcionamento dos CBHs, cadastramento dos 
usuários das respectivas bacias, regularização dos múltiplos usos dos recursos hídricos e 
implementação das agências de bacias ou congêneres. 
 
2.7 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E CONFLITOS 
 

Os principais problemas e conflitos apresentados foram identificados através dos 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos da Paraíba e do Rio Grande do Norte bem como de 
registros de reuniões promovidas no âmbito da CTPI do CBH Piranhas-Açu, são eles: (a) 
insuficiência hídrica para atender as demandas existentes, notadamente a irrigação, que se 
encontra crescente e representa o maior uso da bacia; (b) incapacidade, em vários trechos da 
bacia, de assimilação dos esgotos domésticos lançados devido à baixa disponibilidade hídrica 
superficial; (c) identificação de criticidade quali-quantitativa em vários trechos da bacia, 
devido à baixa disponibilidade hídrica existente; (d) existência de baixos índices urbanos de 
atendimento de coleta e tratamento de esgotos; (e) ocorrência de eventos críticos de seca e 
de enchentes na bacia, de grande magnitude; (f) assoreamento de rios e açudes, provocada 
pela retirada de matas ciliares; (g) eutrofização dos açudes da bacia21 e consequente 
crescimento de microalgas e cianobactérias; (i) necessidade de otimização operacional dos 
açudes situados na bacia, tendo em vista o seu caráter estratégico para a região; (j) 
necessidade de otimização dos processos de utilização da água para atender os projetos de 
irrigação situados na bacia, de forma a reduzir a demanda de água, desse que é o maior setor 
usuário da bacia; (k) existência de projetos de irrigação, públicos e privados, que não tem 
cumprido a legislação ambiental, acarretando na poluição dos recursos hídricos em função do 
uso indiscriminado de agrotóxicos e assoreamento dos mananciais em decorrência do uso 
inadequado do solo; (l) incremento da atividade de carcinicultura (criação de camarões) na 

                                                           
21 Uma provável causa para a ocorrência do problema é o lançamento de esgotos não tratados nos corpos 
hídricos da bacia. Considerando que a água acumulada nos reservatórios é a principal, senão a única fonte 
disponível para abastecimento humano e animal, faz-se necessário uma priorização de investimentos por parte 
do poder público para atenuar este problema. 
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região do Baixo Piranhas, com impacto nos mangues e sistemas flúvio-marinhos nessa área da 
bacia; (m) antropização acentuada, com pouca área de cobertura vegetal nativa22, em 
decorrência da abertura de áreas para exploração agrícola e principalmente para exploração 
de lenha como fonte energética para olarias, panificadoras e uso doméstico; (n) padrão de 
ocupação na região do Seridó Potiguar, que compreende a parte oriental da bacia, nas 
proximidades dos municípios de Caicó, que se tornou um dos focos de desertificação 
presentes no país, demandando ações específicas para reverter o problema; (o) existência de 
conflitos relacionados aos recursos hídricos em regiões salineiras; e (p) salinização das águas: 
intrusão salina, cujo avanço pode prejudicar o abastecimento de cidades situadas na bacia. 
 
3 METODOLOGIA 
 

Pesquisa exploratória, embasada em referencial teórico, documentos impressos e 
eletrônicos e em ampla legislação federal e estadual que tratam das políticas hídricas nacional 
e do estado do Rio Grande do Norte, que possibilitou evidenciar os aspectos mais relevantes 
para a compreensão do tema, quais sejam os aspectos legais nas esferas federal e estadual, a 
(re)estruturação dos órgãos públicos estaduais com interesse na gestão dos recursos hídricos 
e a organização do comitê da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. 

O recorte geográfico corresponde à área de drenagem da bacia Piranhas-Açu, no Rio 
Grande do Norte, mais precisamente nos municípios com algum tipo de mobilização social 
para constituição do comitê da bacia. A pesquisa foi desenvolvida em 2011, sendo sua 
população constituída pelo arranjo institucional e respectivos atores sociais do comitê, de 
modo a contemplar todas as suas representações. 

 
4 RESULTADOS 
 
 O processo de constituição dos CBHs no Rio Grande do Norte é ainda muito incipiente, 
haja vista que das dezesseis bacias hidrográficas do estado, existe apenas quatro comitês 
formais, sendo o comitê da sub-bacia do rio Pitimbu, o mais antigo e mais organizado, com 
apenas seis anos de criação. 
 Analisando os instrumentos de gestão, constata-se que o primeiro plano de gestão, 
criado para o período de 1999/2003, ainda vige sem a necessária atualização, prevista em lei. 
A outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o licenciamento de obras hídricas foram 
implementados somente a partir do ano 2000, quando entrou em vigor o atual plano de 
gestão dos recursos hídricos.  

As concessões de outorga e de licenciamento em águas estaduais são de 
responsabilidade da SEMARH-RN que, diretamente ou por delegação ao IGARN, analisa os 
pedidos, decide sobre a concessão, recolhe taxas, fiscaliza e pode aplicar penalidades, se for o 
caso. Essas práticas administrativas revelam um caráter centralizador que pode conduzir à 
ineficiência dos serviços prestados pelo estado.  

A administração do FUNGERH também revela o caráter centralizador, na medida em 
que este se encontra vinculado diretamente ao Secretário da SEMARH, embora a lei 
                                                           
22 A remoção da vegetação nativa sem critérios de manejo, expõe o solo à ação erosiva das chuvas provocando o 
transporte de sedimentos para os corpos hídricos e causando o gradual assoreamento dos reservatórios da região; 
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estabeleça critérios para sua utilização. O Estado ainda não implantou a cobrança pelo uso da 
água, embora esse fato não seja impeditivo de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. 

Portanto, no que pese as limitações próprias de uma pesquisa exploratória, constata-
se que a gestão hídrica no Rio Grande do Norte ainda apresenta fortes traços do modelo 
econômico-financeiro, não obstante, a produção normativa e as iniciativas do estado, ainda 
que marcadas pela morosidade, indiquem a possibilidade de mudança para o modelo 
sistêmico. Por fim, sendo a bacia hidrográfica do Piranhas-Açu de dominialidade da União, sua 
gestão implica um desafio ainda maior dada à diversidade de atores e interesses presentes. 
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RESUMO 
O objetivo da pesquisa é realizar um 
diagnóstico da atual situação do sistema de 
limpeza urbana na cidade de Ipanguaçú/RN, 
com ajuste de uma função polinomial 
temporal do lixo urbano a fim de estimar a 
produção de lixo na cidade para os 
próximos 40 anos, no sentido de favorecer 
a implantação de um aterro sanitário. Fez-
se uso, também, de método de intervalo de 
confiança de 95% e um teste de aderência 
para a função de estimação. Os resultados 
mostraram uma perspectiva de aumento da 
população e da quantidade de lixo gerado 

na cidade, demonstrando a necessidade de 
providências imediatas, com relação à 
questão do lixo, devido modo inadequado 
para sua deposição final. Para usarmos os 
dados como parâmetro na abertura de um 
aterro para deposição final do lixo 
(considerando a produção total), sugere-se 
que o projeto de aterro sanitário leve em 
consideração que há uma tendência de um 
aumento em 8.68% maior quer a atual nos 
próximos dez anos. 
 

 
 
 
TREND ANALYSIS AND THE SOLID WASTE GENERATION IN URBAN IN IPANGUAÇÚ/RN 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to perform 
a diagnosis of current situation of the 
system of urban sanitation in the city of 
Ipanguaçu / RN, with adjustment of a 
polynomial function of urban waste time in 
order to estimate the production of waste 
in the city for the next 40 years, for 
promoting the implementation of a landfill. 
Use has been made also of method 
confidence interval of 95% and an 
adherence test for function estimation. Os 
resultados mostraram uma perspectiva de 
aumento da população e da quantidade de 
lixo gerado na cidade, demonstrando a 
necessidade de providências imediatas, 

com relação a questão do lixo, devido modo 
inadequado para sua deposição final. The 
results showed a prospect of increasing 
population and the amount of waste 
generated in the city, demonstrating the 
need for immediate action with respect to 
the issue of garbage, inappropriate  due to 
its final deposition. For we use the data as a 
parameter in the opening of a landfill for 
final disposal of waste (considering the total 
production), we suggest that the landfill 
project takes into account that there is a 
tendency for an increase of 8.68% or 
greater the current in the next ten years. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lixo; Regressão Linear Simples; teste de aderência. 

KEYWORDS: Garbage, Simple Linear Regression; adherence test. 
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ANÁLISE E TENDÊNCIA NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM IPANGUAÇÚ/RN 

 
 
INTRODUÇÃO 

A acelerada urbanização das cidades não foi acompanhada por infra-estrutura, o 
que gerou problemas básicos, como a carência de saneamento e de um sistema de limpeza 
pública adequado. Este último contribui para diversos problemas no ambiente urbano, o lixo, 
tornou-se um paradigma da sociedade consumista contemporânea e vem ocasionando 
preocupações em todos os países por ser considerado “um dos maiores responsáveis pela 
poluição ambiental; talvez seja a principal gênese da poluição ambiental” (SCARLATO; 
PONTIN,1994). 

A grande preocupação gerada em torno da questão do lixo urbano ocorre 
principalmente pelo aumento de sua produção e heterogeneidade produzidos pelos hábitos 
culturais e pelas instituições econômicas. 

Consideramos lixo como sendo “um conjunto heterogêneo de resíduos sólidos 
provenientes das atividades humanas e, segundo a natureza dos serviços de limpeza urbana, é 
classificado em lixo domiciliar, lixo público e resíduos sólidos especiais” (NATAL. Leis, Decretos, 
1996).  

O rápido crescimento da população e seu adensamento espacial são responsáveis 
pelo aumento da per capita do lixo, ocasionado principalmente pelos padrões sociais que 
relacionam consumo à qualidade de vida. A diversidade em sua composição é decorrência 
principalmente do aumento de variáveis dos produtos descartáveis e de embalagens que 
sobrecarregam o processo natural de decomposição. 

No Brasil, os problemas com o lixo doméstico são evidentes em algumas cidades. De 
acordo com GONÇALVES (1997) “o volume de lixo doméstico duplicou nos últimos quinze anos 
em virtude do aumento do poder aquisitivo e do perfil de consumo dos brasileiros”. 

Todavia, os métodos de destinação final do lixo não evoluíram com o crescimento 
de sua quantidade, as 241.614 toneladas de lixo produzidos diariamente no país, 76% ficam a 
céu aberto – lixão - e apenas 24% recebem tratamento adequado (COSTA, 1999). 

Essa realidade é vivenciada pelo município de Ipanguaçú/RN (Figura 01), com uma 
pequena população 13.856 habitante, seu serviço de limpeza urbana não está compatível com 
as necessidades da população. A deposição final de todo o lixo da cidade é realizado em um 
lixão na área rural do município.  

Neste sentido, detectamos a necessidade de um planejamento sistemático para o 
destino do lixo de Ipanguaçú/RN, que possa atender os anos vindouros. Sabemos, no entanto, 
que todo e qualquer projeto de planejamento, para se obter sucesso, é necessário que se 
busque uma avaliação das condições qualitativas e quantitativas desses resíduos urbanos, 
baseados em diagnóstico e prognóstico. 

Desta forma, objetivamos realizar nesse estudo um diagnóstico da atual situação do 
sistema de limpeza urbana na cidade de Ipanguaçú e em seguida ajustar uma função de 
correlação temporal do lixo urbano a fim de estimar a produção de lixo citadino, no sentido de 
favorecer a implantação de um aterro sanitário. 
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Figura 01 – Mapa do Rio Grande do Norte com destaque para o município de Ipanguaçú/RN 
 
 
MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa foi desenvolvida com base na avaliação de dados obtidos por meio de 
entrevista semi-estruturada a população de Assú/RN, bem como pesquisa de campo in loco 
(nas ruas da cidade em dias de coleta de lixo e no local onde o lixo é depositado), no período de 
01 de agosto a 10 de novembro de 2011. Os dados secundários foram obtidos através de 
pesquisa junto aos órgãos competentes, bem como levantamento bibliográfico em jornais, 
revistas especializadas, livros e internet. 

Um sistema de gerenciamento de lixo deve estar sustentado por uma infra-
estrutura de base, à qual se constitui pela dimensão atual do problema – diagnóstico - recursos 
humanos, materiais, financeiros e físicos que se dispõem ou que poderão ser adquiridos por um 
prognóstico da situação nos anos vindouros. 

Neste sentido evidenciamos a complexidade em se planejar um sistema com 
eficiência e qualidade, principalmente pela  disparidade social entre as cidades do Brasil, e sua 
população, pequenos municípios com menos de 5.000 habitantes, e que geram da ordem de 
2.5 toneladas diária de lixo (considerando uma média de 500 gramas de lixo por pessoa/dia), e 
aquelas grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, com 10 milhões de habitantes e 8.500 
toneladas diária de lixo (considerando-se uma média de 850 gramas de lixo por pessoa/dia).  

Nesse sentido, a cidade de Ipanguaçú/RN, está inserida como uma pequena cidade, 
população de 13.856 mil habitantes com uma produção de resíduos sólidos de 6.93 
toneladas/dia. 

Neste aspecto, uma das formas de encontrar a quantidade de lixo gerada pela 
população num período de tempo específico, pode ser obtida utilizando-se técnicas da 
estatística, notadamente os Modelos de Regressão, que ultimamente tem subsidiado diversos 
ramos da ciência, apresentando resultados promissores, conforme trabalhos de Costa; Silva 
(1998). 

Se Y é uma variável que nos interessa estudar e cujo comportamento futuro 
desejamos prever, é fácil identificarmos uma série de variáveis Xi (X1, X2, X3,...Xn) que 
influenciam o comportamento de Y, a variável dependente do modelo. A estatística oferece 
meios de chegarmos à relação função entre a variável dependente (Y) e as variáveis explicativas 

↑N 
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ou independentes (X1, X2, X3,...,Xn) pela análise de regressão e seu intervalo de confiança, 
normalmente uma incerteza de 5%. 

Em Ipanguaçú queremos conhecer o comportamento futura da produção do lixo, 
nesse sentido, buscamos uma variável que influencie a produção de lixo a população 
(explicativa). Para chegamos a esse prognóstico fez-se uso de estatística gráfica e inferencial 
(Regressão Linear Simples) com intervalo de confiança de 95% e um teste de aderência para a 
função de estimação conforme descrição abaixo:. 

 
 

Intervalo de Confiança 
Considerando o comportamento dos dados de forma gaussiana, a área sob a curva 

normal padronizada é igual a (1 - alfa) ou 95%. Este valor é ± 1,96. Logo o intervalo de 
confiança é dado por:  

 
Onde, X é o valor médio da variável lixo, σ é o desvio padrão da variável lixo e n é o número de 
dados da amostra. 

 
 

Teste de Aderência - Qui-quadrada (χ2) 
A distribuição χ2 testa se os valores reais estão suficientemente próximos dos esperados 

para justificar sua ocorrência sob a hipótese H0.  
A hipótese de nulidade (H0) pode ser testada (SIEGEL, 1981; AZEVEDO, 1990) por: 
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Onde, k é o número de classes, vri é o valor real e vei o valor esperado conforme o modelo que 
está sendo testado. 
 Esta variável (χ2) tem uma distribuição com um único parâmetro, o Grau de Liberdade 
(GL), dado por: 
 GL = n  – 1 
Onde n é o número de dados da amostra. 
 A hipótese posta em prática é que: 
 χ2 ≥ χ2

1-α, n -1 
Onde χ2

1-α, n -1 é a distribuição de χ2 com GLn-1 graus de liberdade, sendo n o número de dados 
e α é o nível de significância estabelecido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Coleta, transporte e destino final do lixo  

A coleta de lixo domiciliar em Ipanguaçú é realizada por caminhão porta a porta ou 
ainda por coleta indireta realizada diariamente em caixas estacionárias, com capacidade de 
5,5m3 de lixo, que se encontram em locais determinados. 

Embora haja um esforço por parte da prefeitura em realizar a coleta, observamos 
que existem pontos onde a população acumula lixo, esses locais impróprios, criados pelos 
moradores, para deposição final do lixo, foram identificados também em Natal e denominados 
por Costa (1999) de espaços críticos1. Esses espaços foram constatados em diferente locais na 
cidade de Ipanguaçú. 

O destino final do lixo urbano de Ipanguaçú é um lixão localizado na comunidade de 
Arapuá. Todo lixo recolhido na cidade é transportado para o lixão que possui boa localização na 
área rural do município. O caminhão coletor percorre, em média, uma distância de 10 km, do 
ponto da coleta até o despejo. Dispõe também, de um sistema viário em boas condições de 
acesso.  

O caminhão de lixo deposita os resíduos no lixão sem a utilização de critérios 
técnicos especificações, o que contribui para a mistura de resíduos de várias origens, este 
procedimento traz como conseqüência a proliferação de vetores de doenças, de gases e 
odores, que aumentam bastante, quando aliados a queima do lixo (Figura 02), além de produzir 
um péssimo aspecto visual, também deixa o lixo exposto a lixiviação provocada pelas águas das 
chuvas, onde pode haver também a percolação do chorume. Esse procedimento além de 
colaborar com a proliferação de insetos ainda contribui para poluição do ar e do solo. 

 

  
(a)                                                 (b) 
Figura 02 (a e b) – Queimada no lixão de Ipanguaçú/RN 

Fotos: Samuel Junior, 2011. 

 
O lixão não possui sistema de drenagem das águas superficiais, nem subterrâneas, 

nem do chorume, bem como inexiste um sistema de coleta e tratamento para este último. O 
mesmo, também, não possui drenagem, nem coleta de gases e nem monitoramento geotécnico 
– ambiental (pluviometria; controle das vazões; piezometria; deformidade do maciço; da 
qualidade dos afluentes líquidos e gasosos; da infiltração de chorume nas fundações, da 

                                                           
1 Espaços expostos que expressam condições de vulnerabilidade de grupos populares, e que são utilizados como 
depósito final do lixo urbano, apesar de não se destinarem a tais finalidades. 
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migração dos gases, da qualidade das águas subterrâneas e da propagação de vetores de 
doenças e de substâncias químicas). 

 
 

Análise estatística das equações prognósticas do lixo 
Com base no número de habitantes e na produção de lixo das últimas três décadas 

(Tabela 01), chegamos a equação prognóstico de Regressão Linear Simples ajustada pelo 
método dos mínimos quadrados (Figura 03). 

 
Tabela 01 - População e quantidade de lixo diário em Ipanguaçú\RN 

ANO POPULAÇÃO (hab) LIXO (Kg/dia) Lixo (Ton/mês) 
1991 11261 5.631 168.92 
2000 11924 5.962 178.86 
2010 13856 6.928 207.84 

Fonte dos dados: Censos – IBGE.  
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Figura 03 – Ajustamento linear da produção de lixo no município de Ipanguaçu/RN. 

 
y = 2.0644x - 3944.2       equação (01) 
R2 = 0,9413        equação (02) 

 
O Coeficiente de Explicação (R² = 0.9413) demonstrou que o método linear simples pode 

modelar a produção de lixo do município, concomitantemente com o teste de aderência pela 
distribuição Qui-Quadrada (χ2). O Valor de χ2 da regressão em teste, 0,26, é menor que o χ2 da 
distribuição teórica tabelada (0,575), então o modelo proposto pode representar os dados de 
lixo no município em estudo. 

Com base na equação da reta obtivemos resultados prognósticos para o lixo, bem como 
para o crescimento populacional do município de Ipanguaçú nos anos de 2020, 2030, 2040 e 
2050 (Tabela 02 e Figura 04). 
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Tabela 02 - Estimativa do lixo urbano na cidade de Ipanguaçú/RN 

ANO População 
(hab) 

Lixo 
(Ton/mês) 

Lixo mín. 
(Ton/mês) 

Lixo máx. 
(Ton/mês) 

Aumento médio 
(%) 

2010 13856 207.84 185 231 - 
2020* 15046* 225.89 203 249 8.68 
2030* 16423* 246.53 224 269 9.14 
2040* 17799* 267.18 244 290 8.37 
2050* 19175* 287.82 265 311 7.73 

*Valores estimados a partir de 2020. 
 

 
Figura 04 – Tendência da produção de lixo no município de Ipanguaçú/RN para os anos de 

2020, 2030, 2040 e 2050 no nível de confiança de 95%. 
 

O resultado apresentado acima nos oferece uma noção da tendência da quantidade de 
lixo e do número de habitantes que teremos na cidade nos próximos cinco, dez e vinte anos, 
caso não ocorra mudanças consideráveis no processo de crescimento demográfico, bem como, 
na produção de lixo da cidade. 

Podemos constatar, com base na tabela 02 e figura 03, que a população tende a 
aumentar, passando dos atuais 13856 habitantes para 15.046, nos próximos dez anos, e a 
quantidade de lixo segue esta mesma tendência, passado de 207.84 em 2010, para uma 
quantidade variando entre 185 e 231 ton./mês, respectivamente, até o ano 2020, o que 
significa um aumento médio de 8.67%. O mais interessante foi que os dados apontaram para 
uma tendência a estabilização da geração de lixo urbano em Ipanguaçú/RN para os próximos 
quarenta anos. 

Conforme os resultados, evidenciamos que a equação de regressão linear e seu 
intervalo de confiança nos garantem uma boa margem de segurança nos valores estimados, 
tendo em vista que a equação explica 94% da variação total do lixo, com erros residuais de 
apenas 1.2% no prognóstico para 2010. Os dados estimados são, portanto, uma ferramenta que 
pode ser utilizada na tomada de decisões pelas autoridades públicas, na viabilização de um 
novo método de deposição final de lixo em Ipanguaçú mais indicados com as necessidades 
ambientais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os dados analisados na pesquisa verificamos uma perspectiva de 

aumento da população e da quantidade de lixo gerado na cidade, demonstrando a necessidade 
de providências imediatas, com relação à questão do lixo, devido ao modo inadequado para 
sua deposição final, tendo em vista que daqui a dez anos, de acordo com o prognóstico, 
ocorrerá um acréscimo de 8.68% na produção de lixo da cidade. 

Para usarmos os dados como parâmetro na abertura de um aterro para deposição 
final do lixo (considerando a produção total), sugere-se que o projeto de aterro sanitário leve 
em consideração que há uma tendência de um aumento em 8.68% maior quer a atual nos 
próximos dez anos.  

A projeção do crescimento populacional somado a nossa situação caótica atual, em 
relação à questão da limpeza urbana, demonstra a urgência de soluções para esta questão na 
cidade, com base em medidas que não seja considerada apenas em seus aspectos técnico-
econômicos. A realidade é que a disposição do lixo no molde em que está sendo tratado implica 
em desperdício dos recursos naturais e na deterioração da qualidade ambiental. 

No entanto, observamos que em Ipanguaçú a população está carente de divulgação 
sobre a real situação do sistema de limpeza urbana (coleta, transporte e destino final do lixo) 
do município. Bem como de incentivo para campanhas de educação ambiental, nas residências, 
escolas e principalmente nos meios de comunicação de massa - rádios, televisões e jornais - 
como também, anúncios em out-door, que seja divulgado por toda a cidade, incentivando as 
pessoas a se preocuparem mais com o meio ambiente urbano. 
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RESUMO  
 

O resíduo sólido produzido passou por 
transformações no decorrer dos tempos, o que era 
apenas excrementos e restos de vestimentas e 
alimentos, passou a ser poluente, como o lixo industrial. 
Após muita dificuldade no gerenciamento do resíduo 
produzido em Natal, o órgão responsável, Companhia de 
serviços urbanos de Natal – URBANA, através da 
Prefeitura Municipal do Natal, resolveu abrir duas 
licitações, uma para coletar e desempenhar diversas 
atividades de limpeza pública previstos no contrato 
entre a Prefeitura e as empresas vencedoras e a outra 
para destinar corretamente o resíduo coletado. Através 
da literatura foram definidos cinco itens essenciais para 
a elaboração desse estudo, que foram: definição dos 

itinerários da coleta; definição dos horários de coleta 
domiciliar; estimativa do lixo a ser coletado; definição 
das freqüências de coleta e dimensionamento da frota 
dos serviços. O presente trabalho avaliou o serviço de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares no bairro do 
Alecrim, município do Natal, Rio Grande do Norte, 
através da observação da legislação, de normas e 
passagens bibliográficas pertinentes à temática. A 
avaliação realizada evidenciou um serviço de coleta 
domiciliar satisfatório da Líder Limpeza Urbana. A 
avaliação da URBANA foi considerada positiva já que na 
maioria dos itens esmiuçados, foi verificado um serviço 
de planejamento adequado. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos, Coleta domiciliar, Bairro do Alecrim, Município do Natal 

 

EVALUATION OF HOUSEHOLD COLLECTION IN THE NEIGHBORHOOD OF ALECRIM, NATAL-RN 

ABSTRACT  
 

The solid waste produced has undergone 
changes in course of time, which was just excrement 
and remains of clothing and food, has become 
pollutant, such as industrial waste. After much difficult 
in managing the waste produced at Natal, the agency 
responsible, Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 
URBANA, through the City Hall of Natal, decided to open 
two bids, one to collect and perform various cleanup 
activities under the contract between public City Hall 
and the other winning companies to allocate properly 
the residue collected. Through the literature were 
defined five essential items for the preparation of this 
study were: definition of collection routes, the 

timetabling home collection, estimated to be garbage 
collected, the definition of the frequency of collection 
and sizing of fleet services. This study evaluated the 
service of collecting solid waste in the neighborhood of 
Alecrim, the city of Natal, Rio Grande do Norte, by 
observing the law, standards and passes the 
bibliographical theme. The evaluated showed a 
satisfactory home collection service of Líder Limpeza 
Urbana. The evaluated of the URBANA was considered 
positive as most of the items scrutinized, there was an 
adequate planning service. 

 

 

 KEY-WORDS: Solid waste, collection of home, neighborhood of Alecrim, Ciy of Natal. 
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AVALIAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR NO BAIRRO DO ALECRIM, NATAL-RN  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os resíduos sólidos, chamados popularmente de lixo, são um dos grandes problemas 
que ameaçam a vida no planeta, porque além de poluir o solo, a água e o ar, também atraem 
animais que veiculam doenças. Inicialmente os resíduos gerados eram essencialmente 
compostos por excrementos. Em seguida vieram técnicas agrícolas mais aprimoradas, além da 
produção de ferramentas de trabalhos e de armas, gerando assim, resíduos resultantes 
destas. A maioria desse material era de origem orgânica, sendo sua disposição final pouco 
impactante ao meio ambiente. Foi apenas no século XVII com a Revolução Industrial, que 
surgiram fatores que impulsionaram um aumento na geração de resíduos até hoje não 
controlada.  

Um dos grandes problemas da sociedade nos dias de hoje é a forma de 
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, e sendo este um dos grandes problemas da 
administração pública. Vários fatores contribuem para esse crescente problema, como o 
crescimento demográfico, a mudança ou a criação de novos hábitos, o aumento do poder 
aquisitivo, o desenvolvimento industrial, resultando na geração de mais resíduos, sendo estes 
de diversas fontes geradoras e de diversas naturezas.   

O gerenciamento inadequado desses resíduos pode resultar em riscos para a 
qualidade de vida das comunidades, criando, ao mesmo tempo, problemas de saúde pública e 
se transformando em fator de degradação do meio ambiente, além, é claro, dos aspectos 
social, estético e administrativo envolvidos. 

No município do Natal o gerenciamento dos serviços de limpeza é realizado pela 
Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA, a qual utiliza leis, resoluções e normas 
da ABNT para reger suas atividades, objetivando promover uma adequada destinação final 
dos resíduos. 

“Gerenciamento inadequado de resíduos”, expressão corriqueira no município do 
Natal. Entre várias crises quanto ao gerenciamento desses resíduos, a que ocorreu no final dos 
anos 90 foi a mais grave. Após décadas de disposição inadequada, onde todo resíduo gerado 
no município era continuamente despejado no antigo Lixão de Cidade Nova, tal crise 
acarretou em um colapso na disposição final dos resíduos sólidos já que era bastante 
inadequada a localização desse lixão, a forma de disposição do lixo, etc. O local passou a não 
ter mais condições de disposição, tamanha a quantidade de resíduo recebido ali até então, 
sendo necessária a abertura de uma licitação, tendo como vencedora a Empresa Braseco S/A, 
que passou a ter a concessão para o tratamento e disposição dos resíduos sólidos gerados não 
apenas em Natal, como em toda região metropolitana da capital. 

No bairro do Alecrim não é diferente, a falta de conscientização de uma parcela dos 
moradores, a falta de atitudes mais contundentes do poder público e a dificuldade de acesso 
em algumas localidades, acabam por fazer do bairro um centro de problemas na gestão de 
resíduos sólidos domiciliares. 

Nesta temática, o Congresso Nacional aprovou e o ex-presidente Luís Inácio Lula da 
Silva sancionou a Lei Federal n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 denominada Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Desde 1991 que essa política vem sendo debatida no Congresso e após 
longos 18 anos, esta casa ao aprovar a política, criou instrumentos que obrigam os municípios 
a realizarem adequações ou até mesmo iniciarem um planejamento em seu sistema de 
limpeza pública.   
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2. MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BAIRRO DO ALECRIM 
 

Para que haja um bom serviço no que diz respeito à limpeza pública existem 
determinações que são impostas pela URBANA. Sendo assim, não só a empresa Líder, mas as 
demais empresas que prestam serviços relacionados ao tema são obrigadas a seguir normas 
ou leis pertinentes e elaboradas a fim de que os serviços sejam bem executados. As 
legislações adotadas pelo órgão responsável pela coleta são a lei municipal de Natal n° 
4748/96, que regulamenta a limpeza urbana do município e dá outras providências 
juntamente com a norma NBR 13464/95 que serve como complementação ao serviço de 
varrição da lei 4748/96. No entanto foi necessária a utilização de outra norma, a NBR 
12980/93 que complementa a lei municipal, no que faz referência ao sistema de coleta, 
varrição e acondicionamento dos resíduos sólidos. E a outra norma norteadora dos serviços 
de limpeza é a NBR 10004 de 2004, que classifica os riscos potenciais ao meio ambiente e à 
saúde pública, para que possam ser gerenciadas adequadamente. Com o emprego dessas 
normas e leis específicas, o serviço de limpeza urbano é regido com o intuito de que o 
acondicionamento, a coleta, o transporte e a destinação final adequada dos resíduos sejam 
realizados com eficiência.  

De acordo com a norma NBR 12980 (ABNT, 1993i), a coleta domiciliar consiste na 
coleta dos resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos 
e de prestação de serviços, cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação 
municipal vigente. 

Para que haja ações regulares pertinentes a este item, faz-se necessário o 
dimensionamento e a programação dos serviços de coleta domiciliar, sendo estas as etapas 
fundamentais: Definição dos itinerários de coleta; Definição dos horários de coleta domiciliar; 
Estimativa do lixo a ser coletado; Definição das freqüências de coleta, e Dimensionamento da 
frota dos serviços. 

 
2.1 Definição dos itinerários de coleta 

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), itinerário de coleta é o trajeto que o veículo 
coletor deve percorrer dentro de um mesmo setor, num mesmo período, transportando o 
máximo de resíduo num mínimo de percurso improdutivo, com o menor desgaste possível 
para a guarnição e o veículo. 

Para defini-la é necessário considerar alguns critérios a serem adotados, como: o início 
da coleta próximo à garagem; o término da coleta próximo à área de descarga do material 
coletado; a coleta realizada de um ponto mais íngreme para o mais baixo, e o percurso 
contínuo.  

 
2.2 Definição dos horários de coleta domiciliar 

A definição dos horários sempre tem como principal ponto incomodar ao mínimo a 
população como um todo (D’ALMEIDA E VILHENA, 2000), seja em não perturbá-los em seu 
descanso á noite, como evitar maiores transtornos ao trânsito no período diurno. 
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2.3 Estimativa do volume de lixo a ser coletado 

A estimativa do volume de lixo a ser coletada leva em consideração dois fatores, a 
população residente e a geração per capita de cada morador, isso nos casos de municípios de 
pequeno e médio porte, (D’ALMEIDA E VILHENA, 2000). Como nesse trabalho o estudo de 
caso é um bairro com a população equivalente a um município de pequeno porte, fez-se 
necessário a utilização apenas desses dois fatores.  
 
2.4        Definição das freqüências de coleta 

De acordo com o manual do IBAM a freqüência de coleta domiciliar é a quantidade 
de vezes em que é realizado o recolhimento do resíduo gerado, em um dado local, em um 
determinado dia.  São denominadas viagens, os percursos entre a coleta e a disposição final. 

 
2.5        Dimensionamento da frota dos serviços 

O dimensionamento da frota de veículos coletores empregados para o transporte é 
estabelecido com base nas características quali-quantitativas dos resíduos a serem coletados 
e da área de coleta, como, por exemplo, o tipo de sistema viário, pavimentação, topografia, 
iluminação e outras (ZANTA E FERREIRA, 2003), tendo como objetivo dimensionar a frota 
necessária para executar a coleta do resíduo domiciliar gerado.  

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
3.1 Definição dos itinerários de coleta 

No município do Natal os itinerários ou roteiros são idealizados pela URBANA com a 
intenção de projetá-los minimizando dentro do possível os percursos improdutivos, ou seja, é 
projetado de maneira a evitar a passagem dos coletores por vias onde não há coleta. 
Pretende-se assim, diminuir o gasto com manutenção dos veículos evitando trafegar em 
percursos improdutivos e com isso reduzindo também o consumo de combustível, 
beneficiando o meio ambiente ao reduzir a liberação de gases poluentes na atmosfera. 

O itinerário praticado pela URBANA tem por referência o método denominado 
“heurístico”, que leva em consideração o sentido do tráfego, as declividades acentuadas, 
assim como percursos duplicados e a possibilidade de acesso, objetivando minimizar os 
percursos improdutivos. Em seguida a figura 1 ilustra o método heurístico. 

 
Figura 1- Método heurístico utilizado no itinerário de coleta 

Fonte: Adaptado de IBAM, 2001. 
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Com a utilização desse método, os roteiros são definidos visando um serviço com a 

maior eficiência possível. O itinerário tanto do Alecrim residencial como do Alecrim comercial 
e os demais seguem a mesma formatação. 

A coleta sempre tem início no pátio da empresa, que se situa no bairro das Rocas, 
daí, de acordo com o que é proposto pela URBANA, é seguido o itinerário que precisa atender 
todas as ruas do bairro, seja ela com boas condições de tráfego ou em ruelas, nesse caso, se 
necessário, os garis componentes da equipe formada por cinco, ou seja, quatro garis e um 
motorista, vão ao encontro das casas, a fim de recolher todo material acondicionado e levá-
los até ao coletor. Em seguida o resíduo coletado é levado até o Transbordo em Cidade Nova, 
onde será colocado no pátio de disposição, onde posteriormente será colocado em carretas 
terceirizadas pela empresa Líder através de tratores. Já o coletor volta para o Alecrim para 
continuar a coleta. Por fim as carretas descarregam todo material coletado no Aterro 
Sanitário localizado no município de Ceará-Mirím/RN.  

Levando em consideração esses pontos descritos, a avaliação a ser feita a respeito do 
serviço da URBANA é positiva, uma vez que a setorização necessária para o recolhimento do 
material acondicionado deve ser planejada sobre estudos que demonstrem a realidade que 
cada setor de uma determinada região se encontra, ou seja, é fundamental avaliar o poder 
aquisitivo, composição gravimétrica, população, nível educacional, hábitos e costumes da 
população, se predomina áreas comerciais ou residenciais.  

Logo, a subdivisão criada pelo órgão competente em área comercial e área 
residencial foi adequada, uma vez que a quantidade de resíduo produzido e a composição 
gravimétrica desta são distintas. Assim, há necessidade da diferenciação de dias de coleta, 
como também dos horários e quantidade de viagens necessárias para o recolhimento do lixo. 

No que tange as responsabilidades da Líder sobre este item, é importante avaliar a 
execução correta dos itinerários e o recolhimento do resíduo acondicionado nas calçadas dos 
domicílios. Quanto à execução do itinerário, como já comentado, um entrave são alguns 
problemas relacionados à logística, principalmente á manutenção dos coletores, o que resulta 
raramente em não atendimento de um dos setores do bairro, ou seja, gerando um grande 
desconforto aos moradores do Alecrim residencial que são atendidos nas terças, quintas e 
sábados ou aos moradores do Alecrim comercial que são atendidos de segunda á sábado.  

Em relação ao recolhimento dos resíduos, provavelmente um dos mais graves 
problemas nos serviços executados pela empresa Líder tem sido a cobrança indevida por 
parte de alguns garis de serviços que são oferecidos gratuitamente aos moradores. Tais 
atitudes não ocorrem com frequência já que os envolvidos quando descobertos são 
devidamente punidos, seja verbalmente, suspensos ou até mesmo demitidos. 

 
3.2 Definição dos horários de coleta domiciliar 

Em Natal a coleta domiciliar é realizada em dois turnos: diurno e noturno. O primeiro 
horário compreende das 07hs até as 17hs e o segundo das 19hs as 05hs, a realização da coleta 
em dois períodos visa reduzir custos e otimizar a frota, uma vez que em um único período 
haveria um grande desgaste nos coletores compactadores utilizados no serviço de coleta. 

Comumente a coleta do material acondicionado em regiões onde há o predomínio de 
residências é realizada pela manhã, a fim de evitar, devido ao barulho e a comunicação entre 
os integrantes da equipe composta por quatro garis e um motorista, perturbações que 
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atrapalhem o descanso da população, evitando assim a utilização do turno noturno, além de 
facilitar a fiscalização do serviço. Entretanto, é necessário evitar a coleta em horários de 
grande movimento em vias principais. 

Já para regiões onde há um comércio intenso se faz necessário a utilização do turno 
noturno, pois, nesse horário o fluxo de pedestres e de automóveis é menor, viabilizado a 
execução do serviço. 

Outra característica a ser avaliada é se há uma grande presença de turistas, caso haja, 
é de fundamental importância a análise dos horários onde os principais destinos turísticos são 
visitados, assim evitando esses horários. No caso do Alecrim não há um grande fluxo de 
turistas, assim sendo irrelevante levar em consideração tal característica. 

A Líder atua no bairro do Alecrim com dois itinerários, um sendo realizado no turno 
diurno, abrangendo a parte do bairro que predomina as residências, essa rota é realizada das 
07 horas da manhã até as 17 horas da tarde e o outro atende a parte do bairro 
predominantemente comercial, sendo este realizado das 19 horas às 05 da manhã. No 
período que compreende das 16 horas às 19 horas, o coletor é estacionado no pátio para 
realizar a limpeza e se necessário a manutenção deste. 

A definição dos horários, assim como todos os estudos necessários para realizar 
regularmente os serviços de limpeza é de responsabilidade da URBANA, a qual leva em 
consideração a setorização do bairro em comercial e residencial, como citado anteriormente 
nesse capítulo. Sendo pertinente que os horários sejam determinados por esta divisão em 
setores, assim, a coleta é realizada na área residencial se faz no turno matutino e na área 
comercial no turno noturno.  

Conseqüentemente a essa postura de atender a necessidade da verificação dos 
setores e estabelecer horários de coleta domiciliar pertinentes ao bairro do Alecrim ao 
analisar suas características, é de avaliar positivamente as atividades do órgão competente, 
pois, essa divisão torna o serviço mais organizado ao poder planejar o serviço de coleta em 
todos os bairros, inclusive no Alecrim.   

Quanto ao serviço prestado pela Líder torna-se necessário fazer uma ponderação. Ao 
permanecer por mais de um ano e meio estagiando no setor de produção da empresa, foram 
observadas algumas dificuldades quanto a sua logística fato que refletiu no descumprimento 
do horário por algumas vezes, mas que em sua maioria foram raros e com atrasos 
relativamente curtos. É relevante relatar a cobrança por parte dos moradores a respeito 
desses atrasos, evidenciando o grau de conhecimento de muitos. Por fim, foi observado que a 
avaliação do comprimento do horário pela terceirizada é positiva, apesar dos raros 
descumprimentos. 

 
3.3 Estimativa do lixo a ser coletado 

Ao estimar o volume de resíduo a coletar em um setor, no caso os setores do Alecrim 
residencial e Alecrim comercial, é necessário conhecer duas variáveis, que são a população do 
setor e a produção diária per capita de lixo por morador. Essa avaliação considerou os dados 
informados pela URBANA referentes ao ano de 2009.  Em seguida a tabela 1 com dados 
cedidos pela URBANA, apresenta a população, a população atendida pelo serviço de limpeza, 
a produção diária e a geração per capita da zona administrativa leste. 
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Tabela 1 - Dados fornecidos pela URBANA. 

PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE NATAL / 2009 

REGIÃ0 
ADMINSTRATIVA BAIRRO POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA            
(97,61%) 

PRODUÇÃO DIÁRIA DE 
RESÍDUO (TONELADAS) Kg.hab.dia  

LESTE Alecrim 30.428 29.701 46,95 1,58 
Fonte: adaptação da tabela Produção diária estimada de lixo domiciliar no município de Natal 
por bairros e regiões administrativas / 2009, fornecidos pela URBANA 

Para essa análise, é considerada uma taxa de 1,58 kg/habitante/dia. E a população 
utilizada é o número de moradores atendidos pelo serviço de coleta, que no caso é de 29701 
habitantes. Logo:  

• Pop. hab. aten. x ger. Per capita =  
29701 mil habitantes x 1,58 kg/ hab. /dia = 46927,58 kg/dia, sendo arredondado 
para 46,95 ton.                                                                                     equação (1)  

Lembrando que essa projeção não é precisa, pois, o volume gerado decorre do lixo 
gerado em um dia, o que comumente sofre variações, devido á utilização de uma taxa diária 
estimada, no caso de Natal pela URBANA. Mesmo assim, trata-se da forma mais eficaz de 
estimar o volume a ser coletado. 

Então vejamos. As informações pertinentes a produção per capita abrange a 
totalidade da zona administrativa leste, isso significa que teoricamente todos os moradores 
desta produzem diariamente 1,58 kg/hab./dia. A zona leste de Natal apresenta em sua 
composição populacional realidades discrepantes, sendo constituído por famílias dos cinco 
níveis sociais, que são na ordem decrescente de poder aquisitivo: A, B, C, D e E.  

Bairros como Petrópolis, Lagoa Seca, Barro Vermelho e Tirol, têm em sua maioria, 
habitantes que são incluídos nos dois primeiros níveis, além de parte dos moradores do bairro 
de Areia Preta que se encontra em condomínios de alto padrão. 

Nos demais bairros os moradores estão inseridos nos três níveis inferiores, também 
ocorrendo situações onde se encontram inclusos nos dois primeiros níveis.  

É de conhecimento de todos que o poder aquisitivo interfere no poder de compra, 
seja no valor, seja na quantidade. Logo, ao avaliar essa constatação nota-se que é propício aos 
detentores de um poder aquisitivo maior o consumo de produtos mais diversificados e em 
maior quantidade. Quanto os desprovidos desta, limitam-se quanto a essas características 
citadas acima. 

No tocante ao bairro avaliado, além de ocorrer diferenças no padrão financeiro dos 
moradores, não tão significativos como em outros bairros da zona leste, existe outro fator 
importante a ser analisado, que é a visitação de habitantes de outros bairros o até mesmos de 
outras cidades a fim de realizar compras no setor comercial do bairro. 

Pois bem, esse cálculo retrata a estimativa diária de coleta necessária a ser realizada 
no bairro do Alecrim, mas em um bairro que apresenta nuances tão distintas onde uma parte 
é predominada por residências e a outra parte por comércios, a metodologia aplicada para 
estimar o volume de lixo a ser coletado, deve levar em consideração a setorização imposta 
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pela URBANA, ou seja, estimar os volumes de lixo dos setores residencial e comercial 
separadamente, visando um melhor atendimento as necessidades de coleta do bairro. 

Assim, avalia-se a estimativa do volume a ser coletado realizado pela URBANA de 
forma inadequada, pois, para planejar essa estimativa é imprescindível que seja considerada a 
setorização, uma vez que normalmente nos setores estão inseridos moradores que 
compartilham de uma mesma realidade, como a financeira, e outras peculiaridades como a 
presença no cotidiano de seu bairro de um contingente maior de pessoas devido ao comércio 
ou do turismo, que fazem com que a população real de geradores de lixo seja alterada, 
provocada pela flutuação de pessoas comumente existente nessas regiões. 

Quanto a Líder é permissível isentá-la de alguma responsabilidade quanto a esse 
item, pois, cabe a mesma o cumprimento das ações planejadas pelo órgão responsável, sendo 
a execução dessa medida sua obrigação. 

 
3.4 Definição das freqüências de coleta 

Conforme o manual, os dias de coleta normalmente são: segunda, quarta e sexta, 
podendo ser terça, quinta e sábado ou ainda dependendo da necessidade. Quando há uma 
grande geração de resíduos a coleta pode ser realizada de segunda a sábado, sendo 
conveniente estabelecer turnos de 12 horas, sendo 8 horas de trabalho efetivo. Logo, como já 
relatado anteriormente, são realizados dois itinerários, um diurno e outro noturno.  

Para realizar a definição da freqüência de coleta é necessária a avaliação de quatro 
parâmetros, todos visando à idealização de uma freqüência adequada para a coleta do lixo 
domiciliar. São eles: Condições climáticas; Viabilidade financeira da execução dos serviços de 
coleta; Capacidade de armazenamento dos resíduos nos domicílios, e Quantidade de lixo 
gerado pelos domicílios. 

Relativo às condições climáticas é imprescindível que o tempo existente entre o 
acondicionamento e a destinação final adequada, seja inferior a uma semana para que não 
haja proliferação de insetos e roedores, a fim de evitar maiores problemas de cunho sanitário, 
induzindo assim a freqüência mínima de três vezes por semana (IBAM, 2001).  

Outro parâmetro importante a ser levado em consideração são as restrições 
financeiras da coleta. O ideal para a população é aquela em que a coleta é feita diariamente 
devido ao não armazenamento do lixo, mas essa metodologia sendo aplicada traria grande 
despesa para a gestão pública municipal (FONSECA, 2001). 

A capacidade de armazenamento dos resíduos é outro fator relevante para a 
definição da freqüência (D’ALMEIDA E VILHENA, 2000). Favelas, comunidades carentes e 
centros comerciais, são localidades que exigem coleta diária, devido a sua aglomeração 
populacional e imobiliária e o fator mais relevante para defini-la é a quantidade gerada de 
resíduos sólidos. Nas localidades que precisam de coleta domiciliar diária é necessário que 
haja duas viagens que é o chamado repasse. Há casos, onde é necessária além da realização 
da coleta entre a segunda e o sábado, a utilização de domingos e feriados para realizar o 
serviço, por isso é importante ressaltar a obrigatoriedade ao atendimento á legislação 
trabalhista, a fim de evitar maiores prejuízos. 

A definição da freqüência é dependente de quatro fatores. Sendo o Alecrim um 
bairro dividido em dois setores, um comercial e outro residencial e em sua porção a noroeste 
existe uma localidade denominada Ocidental de Cima. Como já relatado, de acordo com o 
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IBAM, em região com predominância comercial é necessário que a coleta seja realizada de 
segunda a sábado assim como em áreas carentes, o que ocorre no Alecrim comercial.  

O setor é contemplado pelo planejamento e fiscalização da URBANA e pela execução 
da Líder de forma correta ao realizar a coleta no período estipulado pelo órgão competente. 
No setor residencial a coleta é realizada três vezes por semana por ser um local com menor 
adensamento populacional em comparação a outros bairros, tendo assim, uma freqüência 
mínima de três vezes por semana, sendo duas vezes o mínimo admissível para países tropicais 
(Ministério da Ação Social). Logo, ambas as empresas atuam como o previsto a este 
parâmetro.  
 Quanto às restrições financeiras, o serviço no bairro é pouco afetado. Como já 
mencionado, o ideal seria realizar diariamente a coleta, mas essa atitude traria despesas 
maiores aos envolvidos na limpeza, assim há a opção da freqüência necessária para se manter 
um serviço de qualidade, sendo esta a ação aplicada.  

O serviço de limpeza pública é totalmente financiada pela gestão municipal, cabendo 
a estes o repasse financeiro a todos os envolvidos na limpeza pública no bairro do Alecrim. 
Mesmo que por algumas vezes o repasse financeiro realizado pela administração municipal 
não seja feito pontualmente, provocando algum tipo de reação dos funcionários de ambas, 
como greves, o serviço prestado pela Líder e pela URBANA pode ser considerado satisfatório 
ao analisar esse fator. 

As questões climáticas, principalmente o inverno, interferem na coleta ao impor a 
necessidade de estruturar o serviço a fim de evitar que o lixo acondicionado sirva de habitat 
para vetores de algumas doenças como, por exemplo, a dengue. Ações pertinentes a este 
fator são de cunho exclusivamente sanitário, uma vez que o lixo normalmente úmido torna-se 
mais umedecido, tornando maior a disponibilidade da criação de novos habitats. Umidade 
essa denominada chorume, substância muito poluente, que em período chuvoso tem 
facilitada a sua percolação no solo, residindo aí seu grande malefício, a contaminação do solo. 
E é no período das chuvas, que o volume do chorume e seu poder de infiltração no solo 
aumentam, tornando-o ainda mais contaminante e perigoso para o ambiente. 

A respeito do clima interferindo na coleta, assim como os demais fatores, vislumbram 
no item da viabilidade financeira as condições da realização das atividades referente a este, 
ou seja, as condições necessárias para reduzir ao mínimo o tempo de exposição do lixo á 
chuva, primordialmente deve levar em conta a situação financeira, o grau de investimento 
que a empresa pode exercer, sendo assim, tanto a URBANA como a Líder, atende aos quesitos 
possíveis por oferecer uma coleta domiciliar satisfatória a população ao evitar que haja 
pendências na coleta do resíduo acondicionado pelos moradores. 

O parâmetro mais importante para definir a freqüência é a quantidade gerada de 
resíduo sólido. A partir deste os demais itens tratados nessa secção terciária podem ser 
planejados. Vejamos, em uma localidade onde haja uma baixa densidade populacional, 
conseqüentemente ocorre uma geração de lixo reduzido, logo não se faz necessário que se 
aplique uma freqüência maior que três vezes por semana. Normalmente em locais como 
comércio e área carentes, a freqüência deve ser diária, pois a produção diária de resíduo é 
bem elevada. E, a geração de resíduos sólidos domiciliares sendo grande, relacionando-a a 
intempéries como a chuva, a freqüência utilizada deve ser superior a praticada em áreas com 
baixa densidade demográfica, havendo a ocorrência de mais viagens. 
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Em relação ao número de viagens, esta será determinada a partir da quantidade 

estimada e o tamanho do coletor utilizado, sendo a partir destes, estipulado duas viagens 
para os dois setores  

  A frequência de coleta realizada pela empresa Líder pode ser considerada adequada 
já que segue os procedimentos aceitos pelos órgãos legais e pelos moradores do bairro. 

 
3.5 Dimensionamento da frota dos serviços 

A empresa Líder Limpeza Urbana dispõe em sua frota de nove coletores 
compactadores com capacidade de armazenamento de 15 m3, sendo oito deles colocados 
diariamente e um de reserva, utilizando-o em eventuais problemas mecânicos ou em 
substituições ao realizar a manutenção nos demais. Cotidianamente são colocados entre seis 
e sete veículos pelo turno diurno e cinco pelo turno noturno. Para os serviços do bairro do 
Alecrim são disponibilizados dois coletores, sendo ambos aproveitados em outros itinerários 
diariamente. 

Calcula-se a frota regular necessária usando a fórmula, de acordo com Brasil (2006):  
Nf = (Lc / Cv x Nv) x Fr                                                                                       equação (2) 

 Onde: 
• Nf é a quantidade de veículo;  
• Lc é a quantidade de resíduos a ser coletado em m3 ou tonelada;  
• Cv é a capacidade de veículo em m3 ou tonelada (considerar 80% da capacidade);  
• Nv é o número de viagem por dia (máximo de três viagens), e 
• Fr é o fator freqüência que é calculado da seguinte forma:  

N° d. / N° d. e.                                                                                             equação (3) 

Onde a primeira variável é o número de dias de produção de resíduos na semana e a 
segunda variável é o número de dias efetivamente coletados. Aplicando-a, encontramos: 

• 46927,58 / (12000 x 2) x 7/6 = 1.95 x 1,16 = 2.262. 

Logo, para que a coleta seja realizada de forma que todos os domicílios sejam 
atendidos, se faz necessário a utilização de três coletores compactadores. O arredondamento 
é sempre feito para cima, pois, uma vez sendo para baixo, ou seja, para dois coletores, a 
coleta seria deficitária ao não dispor coletores o suficiente para coletar o lixo acondicionado, 
já que o valor encontrado não é exato e superior a dois. Isso levando em consideração a 
utilização desses valores 

Pois bem, na seção onde foi verificada a estimativa do volume de resíduo a ser 
coletado foi identificado um erro no planejamento da URBANA, já que o valor da geração de 
resíduos sólidos não considera o valor da geração per capita por bairro ou por setores e sim a 
geração per capita por zona administrativa, resultando na não visualização do cenário 
aproximado e teórico, que seria alcançado ao levar em conta o quanto cada morador produz 
diariamente por bairro ou por setor. 

Ao utilizar equivocadamente a geração per capita por zona administrativa, a URBANA 
comete um erro, pois, essa informação errada é utilizada no dimensionamento da frota e 
como esta depende de duas variáveis, como apresentado acima, onde uma, a geração per 
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capita, acaba por resultar no erro da valoração dessa informação, consequentemente, 
levando as ruas uma quantidade incorreta de veículos, podendo assim subdimensionar ou 
superdimensionar o serviço de coleta, no caso avaliado ocorre o superdimensionamento.  

Para saber exatamente quantos veículos são necessários aplica-se a fórmula descrita 
nesta seção, entretanto, a URBANA estipula uma quantidade de dois coletores, um sendo no 
Alecrim comercial e outro no Alecrim residencial. A quantidade é a adequada, mas os 
métodos utilizados para chegar a essa quantidade não são. O que fica evidenciado é que essa 
precisão se dá pela experiência vivenciada por alguns, sendo estes responsáveis pela idéia da 
adoção de dois veículos coletores. Mas se há um método mais eficiente, ou melhor, correto, 
não se faz necessário o uso da experiência de outros.  

Sendo assim, o planejamento da URBANA em utilizar essa metodologia é inadequado, 
porque através da variável de geração per capita por zona administrativa ocorrem erros no 
planejamento da frota necessária, assim havendo uma quantidade incorreta de veículos 
necessários para fazer a coleta domiciliar no bairro do Alecrim.  

Quanto à execução do dimensionamento da frota pela empresa Líder é de avaliar 
como satisfatória, uma vez que a quantidade de dois veículos referendada pela URBANA é a 
praticada. Mas em raras ocasiões, como em greves, realizadas pelos garis quando não ocorre 
devidamente o repasse financeiro a Líder pela URBANA e como na logística, principalmente 
quando ocorrem alguns problemas de manutenção, o número de coletores pode ser reduzido, 
culminado num possível descumprimento ao pedido feito pelo órgão gestor que são dois 
coletores compactadores. 

 
4           CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meados do século XXI, é preciso repensar toda a metodologia utilizada para gerir 
os resíduos sólidos, não apenas em nossa cidade, e sim em âmbito mundial. Mudanças são 
necessárias, principalmente aquelas que atingem todas as camadas da sociedade e de 
diversas formas, visando encontrar meios que possibilitem educar a sociedade, a fim de 
modificar o comportamento, os hábitos consumistas ou até mesmo repensar o modo como 
são produzidos os diversos tipos de materiais consumidos por todos nós na atualidade. Tudo 
isso com o objetivo de garantir as condições necessárias que as futuras gerações precisão ter 
para sua sobrevivência. 

O trabalho realizado verificou como é planejado o dimensionamento dos serviços 
relacionados à coleta domiciliar no bairro do Alecrim, averiguando se está ocorrendo na 
atualidade um serviço que possa ser no mínimo satisfatório aos moradores, assim atendendo 
as necessidades destes em seu cotidiano. 

Dentro dos parâmetros analisados para o dimensionamento do serviço de coleta, a 
URBANA, órgão responsável pelo planejamento, atende a maioria dos requisitos necessários 
para planejar o serviço, ou seja, a mesma está parcialmente de acordo com os meios 
utilizados como referência para a realização desse estudo, no caso leis, normas e passagens 
literárias. Sendo necessários alguns ajustes. 

No que se refere às ações executadas pela Empresa Líder, pode-se constatar que há 
um serviço constante, onde a maioria dos parâmetros utilizados está, assim como a URBANA, 
atendendo as necessidades dos moradores do bairro, sendo que ressalvas são necessárias e 

0710



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 
pertinentes. Correções essas, que possibilitam algumas recomendações ao serviço de coleta 
prestado no Alecrim.   

Os principais motivos da necessidade de algumas ressalvas são pelo não 
recolhimento dos resíduos acondicionados por situações possíveis de soluções. Como citado 
no decorrer do presente estudo, situações como cobrança indevida da guarnição pelo serviço 
de coleta, resultando no não recolhimento do lixo, o descumprimento do itinerário, que leva a 
empresa a ter despesas extras com os coletores compactadores, devido ao aumento do 
consumo do combustível, pelo aumento da freqüência de manutenções, podendo exigir a 
compra de peças novas, como também provocar a inutilização do mesmo. Essas situações são 
banais, simples de serem resolvidas. Mas ao serem realizadas causam transtornos ao serviço 
prestado, provocando o descumprimento do itinerário, atraso do recolhimento do lixo 
acondicionado, desfalque na frota de veículos, desgaste da imagem da empresa perante a 
sociedade e aos gestores públicos, entre outros problemas. 
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RESUMO  
 

A escola atual passou a desempenhar um 
papel formador de caráter social e desenvolvimento de 
uma consciência ecológica. A partir deste ponto 
constatamos que as escolas do município de Macau/RN 
exploram pouco o tema manguezal (ecossistema 
predominante na cidade) existindo um déficit 
pedagógico nessa área. Em razão deste quadro, foi 
realizado um estudo inédito na cidade, com alunos de 
três escolas do ensino fundamental (nono ano), 
utilizando como instrumento de pesquisa um 

questionário composto por perguntas objetivas e 
discursivas, onde as principais dúvidas inerentes ao tema 
manguezal foram investigadas. Após as analises dos 
dados de todos os questionários concluímos que os 
discentes desconhecem quase que completamente todo 
o assunto inerente ao ecossistema manguezal, 
retratando claramente que o tema não vem sendo 
abordador de forma satisfatória nas escolas 
pesquisadas. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Ecossistema, manguezal, ensino fundamental, Educação Ambiental.   

 
HOW THE KNOWLEDGE ABOUT THE MANGROVE ECOSYSTEM CAN CONTRIBUTE TO THE 
FORMATION OF THE SUBJECT ECOLOGICAL. 
 
ABSTRACT  
 

Nowdays the school has come to play a 
formative role in social development and environmental 
awareness. From this point we note that schools in the 
city of Macau / RN explore the theme little mangrove 
(predominant ecosystem in the city) there is an 
educational deficit in this area. Given this framework, a 
new study was conducted in the city with students from 
three elementary schools (ninth year), using a 

questionnaire survey instrument composed of objective 
questions and discursive, where the main theme, 
doubts about the mangroves were investigated. After 
the analysis of data from all questionnaires concluded 
that the students almost completely unaware of the 
whole knoledge inherent in the mangrove ecosystem, 
clearly depicting that the issue has been addressed 
satisfactorily in the schools surveyed. 

 

 KEY-WORDS: Ecosystem, mangrove, elementary school, Environmental Education. 
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COMO OS CONHECIMENTOS SOBRE O ECOSSISTEMA MANGUEZAL PODEM CONTRIBUIR 
PARA FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO. 

 

INTRODUÇÃO 
A escola, nos dias atuais, passou a desempenhar um papel não só de transmissão de 

conhecimentos aos alunos, acima de tudo, desempenha o papel de formador de caráter 
social, incluindo o despertar da consciência ecológica em cada um. A sociedade escolar é 
primordial para a agregação da importância do meio ambiente e de sua preservação no 
cotidiano das atuais e futuras sociedades.    

Na concepção de Rodrigues; Farrapeira; Rodrigues (2008), a Educação Contemporânea 
deve buscar um ensino contextualizado capaz de contribuir para uma aprendizagem 
significativa, que garanta a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a 
construção de uma sociedade sustentável.  

Segundo Santos ET AL (2008) a escola representa um ambiente ideal para desenvolver 
o conhecimento, valores, atitudes e atributos favoráveis ao meio, sendo a Educação 
Ambiental uma ferramenta fundamental para interagir neste processo. Sendo assim, a escola 
é uma instituição social com poder e possibilidade de intervenção na realidade e que, por este 
motivo, deve estar conectada com as questões mais amplas da sociedade incorporando-as à 
sua prática (FARRAPEIRA; SILVA; LIMA, 2006). 

Farrapeira; Silva; Lima (2006) afirmam que, o ensino de ciências diante da necessidade 
atual deve, pois, proporcionar a todos os estudantes a oportunidade de desenvolver 
capacidades que neles despertem a inquietação diante do desconhecido, buscando 
explicações lógicas e razoáveis, amparadas em elementos tangíveis. 

Para Silva e Castro (2011) o caráter inovador dos PCN’s considera a escola como um 
espaço não apenas de reprodução de conteúdos, mas de transformação da sociedade. É um 
local que pode proporcionar parte da formação dos adolescentes, além de ser também, um 
espaço que se busca construir e difundir tal princípio. Moran, Masetto e Behrens (2000) 
entendem que, um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação 
significativa (...) e torná-las parte do nosso referencial.  

Dentro dessa nova realidade educacional encontramos o ensino de Ciências e da 
Educação Ambiental, que podem abrir os olhos dos discentes para uma nova realidade social 
e cultural no ambiente em que estão inseridos. Para Biondo ET AL (2011) a Educação 
Ambiental vem sendo proposta como um meio de reflexão sobre as ações do homem e o 
comprometimento da sua própria existência.  

Para Vairo e Rezende Filho (2010), a Ecologia passou a incorporar os Parâmetros 
Curriculares Nacionais como uma temática transversal e formativa, deixando de ser uma 
disciplina meramente científica.  

Segundo Guerra, Abílio e Arruda (2011), os professores precisam buscar alternativas 
e/ou instrumentos para desenvolver os conteúdos de Meio Ambiente e Educação Ambiental 
na sala de aula. O mestre não pode se transformar em refém do livro didático, utilizando seus 
conteúdos como único modelo de assunto (PAVÃO. 2006).  

Principalmente com todas as alternativas que o educador hoje dispõe como internet, 
experimentos, kits didáticos e de revistas científicas que oferecem atualização sobre os mais 

0713



FREITAS ET AL (2011) 
 

 

  

 
 

diversos temas científicos (LIMA E VASCONCELOS, 2006). Sendo assim, o professor não deve 
utilizar o livro didático como referencial prioritário do seu trabalho, como um guia, não como 
único padrão (PAVÃO. 2006). 

Apesar de muitas dificuldades que os docentes sofrem para realizar um ensino de 
qualidade, Lima e Vasconcelos (2006) afirmam que, cabe ao educador em Ciências superar 
tais obstáculos, construindo possibilidades de mudança, ao estimular atividades que priorizem 
questões de Ciências, Tecnologia e Sociedade. 

Guerra; Abílio; Arruda (2011) citam em sua obra um trecho de Sato (2002), onde se 
afirma que: “A prática pedagógica da Educação Ambiental requer um caminho bastante 
complexo, envolvendo um plano da reflexão e das experiências adquiridas mediantes a 
realização de certos projetos experimentais.” 

Faz-se necessário com os novos currículos do ensino de Ciências a modificação do 
estilo de ensino, que por muitos anos foi focado na memorização, devendo inserir o aluno na 
pesquisa e na descoberta (PAVÃO. 2006). Assim, o educador começa a perceber que o 
conhecimento não brota apenas das instituições de ensino, mas que estas devem se 
comportar como ponto de partida dos conhecimentos científicos, culturais e pré-existentes 
aos alunos (LIMA E VASCONCELOS. 2006). 

Entre os inúmeros ambientes susceptíveis a uma ação didático-pedagógica, o 
ecossistema manguezal se destaca no município de Macau/RN, pois é o principal ecossistema 
local, sendo um ambiente restrito aos litorais tropicais e subtropicais (RODRIGUES; 
FARRAPEIRA; RODRIGUES, 2008). Ecossistema esse, abundante na região, tornando-se um 
potencial recurso didático gratuito e de fácil acesso. 

Entre os ecossistemas abordados nas temáticas educativas, alguns temas são 
abordados de forma insatisfatória, para Farrapeira; Silva; Lima (2006), dentre os temas 
deficitários referente ao Meio Ambiente estão os manguezais, sobretudo, pela relação do 
ambiente com as comunidades humanas, a pouca importância do tema nos livros didáticos e, 
consequentemente, no currículo escolar. 

Segundo Paranaguá ET AL (2011):  
“Apesar de toda relevância ecológica, econômica e educativa, o uso e manejo desordenado dos 
recursos naturais vêm causando impactos altamente negativos, já percebidos e compartilhados 
pela população ribeirinha. As intensas e diversificadas ações antrópicas sofridas pelo 
ecossistema, tais como urbanização, crescente densidade populacional, aterros imobiliários, 
desmatamentos dos manguezais, turismo, contaminação do ecossistema por efluentes 
industriais e domésticos sem tratamento, atividades pesqueira legal e ilegal vêm 
comprometendo suas riquezas naturais. Neste caso, a pressão a que está sujeito o ecossistema 
manguezal vem se constituindo em uma ameaça de vida às populações que habitam estas 
áreas.” 

Rodrigues; Farrapeira; Rodrigues (2008) afirmam que, a exploração de um ambiente 
natural é um importante recurso didático para várias disciplinas e pode ser usada em vários 
níveis de escolaridade. 

Neste ponto, se insere a cidade de Macau/RN, localizada na região salineira do Rio 
Grande do Norte, situando-se na várzea terminal do Rio Piranhas Açu. Sua área de manguezal 
compreende todo o cerco da cidade, incluindo a faixa urbana, sendo possível o contato 
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frequente com esse tipo de ecossistema, formando uma área total de manguezal de 480 
hectares, segundo o site da prefeitura municipal de Macau. Esta área juntamente com varias 
outras áreas de manguezais do nordeste sofreram devastações, se comparados com estudos 
realizados entre os anos de 1999 e 2004 (LACERDA ET AL. 2006).  

Em estudos anteriores realizados pelo presente grupo, foi observado que a falta de 
contato dos alunos com o manguezal e a falta de conhecimento sobre este tema pode 
prejudicar a conservação e preservação do ecossistema que cerca a cidade de Macau, foi 
constatado também, que as escolas do município exploram pouco o tema manguezal, 
existindo um déficit pedagógico (FREITAS ETAL., 2011).  

A sobrevivência dos manguezais depende de uma nova cultura de preservação. Não 
basta, por exemplo, realizar uma ação de limpeza, se a fonte causadora do problema não for 
eliminada (PROJETO MANGUE VIVO. 2005).  

Guerra; Abílio; Arruda (2011) afirmam que, se quisermos que as crianças e os jovens 
de hoje sejam os protetores desse meio ambiente (...) devemos arregaçar as mangas já e fazer 
tudo aquilo que for possível para sensibilizá-los.  

Em razão deste quadro, iniciamos uma pesquisa inédita na cidade, onde investigamos 
as principais dúvidas que os alunos das escolas do município de Macau/RN de ensino médio 
(nono ano) têm sobre a temática manguezal. 

Esse tipo de levantamento de dados mostra a real situação dos conhecimentos dos 
discentes a cerca da temática proposta; mostra também os déficit do assunto específico no 
ambiente escolar, sendo assim, os resultados apresentados podem ser um norteador para 
uma nova abordagem da Ecologia no ambiente escolar, facilitando inclusive o papel do 
professor, pois saberá qual e que aspectos devem ser aprofundados na sala de aula.    

Este trabalho não tem como foco responder as dúvidas dos alunos sobre o ecossistema 
manguezal, mas sim, identificar essas dúvidas e mostrar como elas podem ser úteis para o 
desenvolvimento de estratégias de ensino que contribuam para que o conhecimento sobre o 
tema se dê de forma significativa, contribuindo para a formação de uma consciência 
ambiental. 

 

METODOLOGIA 
As principias dúvidas que os alunos têm sobre o ecossistema manguezal foram 

averiguadas através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando como instrumento 
de investigação, um questionário de perguntas objetivas e discursivas, de acordo com Santos 
(2006), com algumas modificações. 

Essa pesquisa é parte dos resultados obtidos nos estudos realizados por nosso grupo 
de pesquisa, através do Projeto Integrador, componente da prática profissional do curso de 
Licenciatura em Biologia do IFRN campus Macau. O questionário completo se constituía por 
15 questões, sendo 2 objetivas e 13 subjetivas, versando sobre conhecimentos acerca dos 
manguezais e a importância desse ecossistema, porém para esse estudo, foram aprofundadas 
as analises das respostas de uma única pergunta do questionário, a questão 14, onde 
perguntávamos: “O que você tem mais curiosidade em saber sobre o MANGUEZAL?” 
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Por se tratar de uma sondagem diagnóstica, a análise objetivava contribuir para o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental dos sujeitos participantes da pesquisa, a 
partir da caracterização de alguns conceitos e concepções que os alunos apresentaram sobre 
o tema manguezal. 

O público alvo da pesquisa foi constituído por alunos do 9° ano do ensino fundamental 
de três escolas da rede ensino do município de Macau/RN, a saber: Escola Municipal Edinor 
Avelino, Escola Estadual Professora Maria de Lurdes Bezerra e Centro de educação Integrada 
Monsenhor Honório (CEIMH).  

Um total de 107 alunos foi entrevistado, durante os dias dezesseis e vinte e um de 
junho de 2011. Para que os alunos respondessem o questionário não foi realizada, por parte 
do nosso grupo de pesquisa, nenhuma aula/palestra sobre o tema manguezal, pois a nossa 
proposta era analisar os conhecimentos já apresentados pelos alunos, entendemos que, 
qualquer intervenção poderia modificar o pensamento inicial dos discentes. 

 

RESULTADOS 
Após analisarmos todos os questionários, várias dúvidas inerentes ao tema manguezal 

foram observadas. Todos os 107 alunos se propuseram a responder o questionário sem 
nenhum tipo de objeção. 

Os resultados apresentados estão reunidos de acordo com a ideia central e 
organizados em escala crescente (de acordo com a porcentagem de alunos que utilizaram a 
mesma resposta).  Os resultados apontam para uma falta de conhecimento sobre as áreas de 
manguezais, bem como a falta de uma abordagem da temática nas escolas.  

-FUNÇÃO DO MANGUEZAL (1%):  

“Sua importância ecológica está no fato de que este ambiente fornece condições 
ambientais propícias para alimentação, proteção e reprodução de diversos organismos 
aquáticos e terrestres, sendo por isso considerados importantes transformadores da matéria 
orgânica e geradores de bens de serviços para comunidade adjacentes” (VAIRO E REZENDE 
FILHO. 2010). 

O ecossistema manguezal é um dos ecossistemas de maior importância para o planeta, 
porém por sua aparência não muito atrativa e seu solo lodoso é um ambiente pouco 
frequentado. A falta de contato das pessoas com esses ambientes gera uma desvalorização do 
ambiente, consequentemente pouco “conhecimento popular” das áreas.  

É neste ponto que as escolas podem e devem intervir, na conscientização da classe 
estudantil, bem como de toda a população local. 

-CONCEITO DE NICHO ECOLÓGICO (1%):  

A curiosidade em saber sobre o nicho ecológico das espécies que vivem no manguezal 
é um ponto positivo a ser abordado nas escolas, este tema pode ser abordado de diversas 
formas, proporcionando a realização de práticas interdisciplinares, uma vez que esses 
conhecimentos se integram a diferentes áreas do saber. 
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-POR QUE SE CHAMA MANGUEZAL? (1%): 

Para Fernandes e Oliveira (2008) o mangue é uma palavra de origem desconhecida. No 
entanto, esse termo aparece no Senegal, Gâmbia e Guiné como uma palavra nativa, sendo 
pronunciada como na língua portuguesa. Já Almeida e Suguio (2011) apresentaram em seu 
trabalho algumas hipóteses como sendo uma palavra derivada do malaio ‘manggi-manggi’ 
(árvore de raiz) e do inglês ‘grove’ (pequeno bosque). 

Não existe ao certo total convicção da origem dessa palavra, mas para a nossa 
pesquisa o fato de existir alunos interessados em conhecer a fundo a história do mais 
importante ecossistema de nossa cidade deve ser tratado com bons olhos para a classe 
docente.  

-POR QUE O MANGUEZAL TEM MAU CHEIRO, QUAL O MAL QUE ELE NOS FAZ E O 
CONCEITO DE LAMA (3%):  

Devido o mau cheiro e ao mal habito que muitos ribeirinhos têm em jogar lixo no 
mangue, os alunos questionaram se o mangue proporciona algo de bom para o planeta e 
ainda questionaram sobre seu odor, causado frequentemente por várias fontes poluidoras 
que tem o manguezal como destino. Quanta a função da lama, é difícil para a compreensão de 
muitos alunos que ela exerce algum tipo de função benéfica, já que ela esta associada à 
sujeiras e doenças. 

Vairo e Rezende Filho (2010) completam dizendo que, quando os manguezais recebem 
rejeitos e lixo produzidos pelas atividades humanas, invariavelmente estes poluentes se 
acumulam no manguezal; o que para muitos é uma característica, na verdade é uma 
consequência de maus usos do espaço e do recurso. 

Nesse aspecto podemos abordas assuntos relacionados com a poluição: reações 
químicas produzidas pelos esgotos; doenças causadas por essa poluição; a destruição que a 
poluição causa e como isso interfere no ecossistema. Além disso, desmistificar mitos e 
conceitos controversos ajudará na preservação do manguezal. 

-DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ORIGEM (4%): 

As maiores extensões de manguezais do mundo estão presentes na região 
Indopacífica. No Brasil, os manguezais ocorrem desde a foz do Rio Oiapoque, no Estado do 
Amapá até o Estado de Santa Catarina, tendo como limite sul a cidade de Laguna (ALVES. 
2001). 

Por não ser um ecossistema muito popular e atrativo para o turismo, não é muito 
divulgada sua distribuição geográfica; sendo desconhecido que esse ecossistema permeia 
vários países em todo o mundo.  

-DESMATAMENTO E POLUÇÃO (5%): 

Freitas ET AL (2011) apresentaram em seu trabalho que 75% dos catadores de 
caranguejos, entrevistados por eles, afirmaram existir uma diminuição na quantidade de 
mangue nas florestas de manguezais. 
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Este ecossistema sofre diversos tipos de impactos que diminuem sua integridade e 
capacidade produtiva. O grande volume de lixo lançado nos manguezais é um dos principais 
problemas enfrentado por esse ecossistema. (PROJETO MANGUE VIVO. 2005). 

Existem problemas também em ralação a exploração de seus recursos, à ocupação 
indevida e à invasão por comunidades carentes, bem como pelo assoreamento dos mangues a 
partir dos desmatamentos (OLIVEIRA E SOUZA. 2002). 

Esses temas que já são trabalhados nas escolas podem e devem ser intensificados, 
principalmente focando o desmatamento e poluição das florestas de mangues.  

-IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E OS CATADORES DE CARANGUEJOS (9%):  

O Manguezal é um dos mais importantes ecossistemas da costa brasileira, constituindo 
uma fonte essencial de vários recursos, tais como madeira, remédio, tinturas, peixes, 
crustáceos e moluscos (ALVES E NISHIDA. 2003).  

Para muitos, a única importância econômica do manguezal é a retirada de crustáceos; 
outros recursos econômicos são desconhecidos pela maioria. 

Ligados diretamente com a questão econômica do manguezal estão os catadores de 
caranguejos e mariscos, que são grupos economicamente marginais, extremamente pobres e 
pouco reconhecidos entre outros pescadores artesanais (ALVES E NISHIDA. 2003). 

Muitas dúvida e curiosidade sobre esta profissão são apontadas pelos alunos: como 
eles trabalham; suas técnicas e ate mesmo sobre o próprio “ambiente de trabalho”. Visto 
muitas vezes como uma profissão desvalorizada, os catadores de caranguejos permeiam as 
mentes dos alunos que pouco conhecem sobre as dificuldades da profissão e da consciência  
sobre preservação ecológica que estas pessoas têm. 

As escolas podem promover o contato dos alunos com as comunidades ribeirinhas e 
grupos de catadores de caranguejos e mariscos, como uma forma dinâmica e interativa de 
aprender sobre o assunto. 

-O TIPO FAUNA E FLORA E REPRODUÇÃO DOS MANGUES (34%):  

A vegetação arbórea do manguezal é composta por poucas espécies. Todas se 
apresentam com adaptações estruturais e fisiológicas para sobreviver nesse ambiente 
(OLIVEIRA E SOUZA. 2002). 

Os mangues se reproduzem através das sementes que germinam dentro dos frutos 
ainda fixos nas árvores, sendo denominados por propágulos (ALVES. 2001). Este processo de 
germinação e o termo utilizado (propágulo) não são devidamente abordados em salas de aula. 

A fauna do manguezal pode ser distribuída de uma maneira geral pelos diferentes 
compartimentos existentes neste ecossistema, didaticamente separados em: água, sedimento 
e vegetação. Nele podemos encontrar: crustáceos, peixes, anelídeos, moluscos, aves etc. 
(ALVES. 2001). 

O manguezal é tido como um ambiente inóspito e sem vida, sua variedade de flora e 
fauna é desconhecida por muitos. Os alunos entrevistados demonstraram curiosidade em 
conhecer melhor este ambiente. 
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-NADA E/OU SEM INTERESSE, TUDO E SEM RESPOSTA (42%): 

Uma parcela dos entrevistados não manifestou interesse em relação ao assunto 
abordado na pesquisa (20%). Curiosamente, a mesma porcentagem de alunos que 
desmontaram não ter interesse em saber nada sobre o assunto é a mesma porcentagem de 
alunos que querem conhecer a fundo todo o ecossistema manguezal (20%). Apenas um 
pequeno número de alunos (2%) não respondeu a esta questão. 

O total da somatória dessas respostas chega a 44% dos entrevistados; essa falta de 
interesse e o interesse absoluto reflete claramente a pouca informação que estes discentes 
têm sobre a importância e relevância desse ecossistema.  

De uma forma geral, o manguezal não é abordado suficientemente nos ambientes 
escolares investigados. As escolas podem realizar ações didáticas simples e importantes como 
as ações realizadas no Centro Escola Mangue (2003). Este realiza em suas atividades: 
pesquisas e diálogos com a população; ecoturismo; trabalhos artesanais; oficinas e aulas 
temáticas, mini-cursos para professores entre outros.  

Além disso, jogos educativos, palestras e aulas de campo ajudam num melhor 
aprendizado dos discentes. O potencial interdisciplinar do tema, permite abranger todos os 
níveis escolares, trazendo para dentro da sala de aula a realidade local onde as escolas estão 
inseridas. 

Desta forma haverá maior sensibilização da comunidade estudantil com o ecossistema 
manguezal. 

 

CONCLUSÃO 
Percebemos, após as analises dos dados, que os discentes desconhecem quase que 

completamente tudo inerente ao ecossistema manguezal; isso retrata claramente que o tema 
não vem sendo abordador satisfatoriamente nas escolas pesquisadas. As dúvidas 
apresentadas pelos alunos retratam, acima de tudo, a falta desse tema ou a pouca valorização 
desse ambiente (o manguezal) no âmbito escolar.  

Não devemos culpar somente os docentes pela falta dessa abordagem temática em 
seus conteúdos disciplinares, pois a maioria dos professores durante sua formação acadêmica 
não tiveram acesso aos temas ambientais ou quando vistos eram tratados com pouca 
importância; consequentemente, isso se retrata nas abordagens atuais. Também, não 
devemos culpar somente as escolas, que seguem as orientações dos documentos oficiais de 
forma correta, aplicando nos seus currículos as temáticas ambientais, como reciclagem e 
preservação ambiental. É uma ação conjunta que irá mudar na realidade escolar local. 

A escola não pode apenas seguir o livro didático, deve incorporar a realidade local de 
forma mais especifica aos seus projetos curriculares. A importância dos manguezais para o 
planeta deve e pode ser abordado de forma transversal entre todas as disciplinas curriculares, 
cabe aos professores dinamizarem e interagirem entre si, para o melhor aproveitamento do 
tema.  

Por se tratar de um ecossistema de fácil acesso em nossa cidade (por existir áreas de 
manguezais dentro do perímetro urbano) visitas e aulas de campo podem ser executadas com 
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maior facilidade, inclusive, sem gastos financeiros para as instituições de ensino. 

Existe hoje, nas escolas analisadas, uma parcela maior de alunos com intuito de 
aprender sobre o ecossistema que cerca nossa cidade (78% somando todos os alunos que 
demonstraram interesse em aprender sobre o manguezal) do que o percentual de alunos 
desmotivados (22%).   

Uma maneira de motivar os alunos desinteressados e ampliar os conhecimentos de 
todos é trabalhar inicialmente o tema ecossistema manguezal como um todo, desmistificando 
conceitos errôneos que existe a cerca desses ambientes; como a questão de muitos acharem 
que os manguezais são prejudiciais para os seres humanos.  

Outra metodologia é o contato ou conhecimento com grupos de catadores de 
caranguejos e marisqueiros; esta prática pode ser utilizada como uma forma dinâmica entre 
os alunos e essas comunidades ribeirinhas para um maior aprofundamento dos valores 
econômicos dos manguezais para a nossa cidade.  

Temas como desmatamento e poluição são tratados nas escolas; podemos reconhecer 
que este assunto incorporar o cotidiano escolar atual através das respostas dos alunos. O que 
constatamos é que falta maior entrosamento desses temas com relação ao manguezal.  

Outro diagnostico importante, é que os discentes desconhecem a fauna e flora do 
manguezal, que consequentemente é parte fundamental da fauna e flora de nossa cidade.  
Ainda em relação à flora, 20% dos alunos desconhecem a reprodução do mangue, associando 
erroneamente este fato com a fotossíntese (entre outros). A biodiversidade do manguezal (a 
nível mundial e à nível local) transforma-se num instrumento didático vasto para todas as 
disciplinas. 

Por fim, podemos perceber que as escolas trabalham com questões ecológicas dentro 
de seus currículos, porém ainda existe uma lacuna pedagógica, em relação ao manguezal, que 
poderia ser mais bem aproveitada; pois além de ser um tema vasto é parte fundamental da 
economia e biodiversidade local.  

As escolas devem agregar aos seus conteúdos as temáticas intrínsecas ao ecossistema 
de nossa cidade, transforma o tema em aula através de jogos educativos, palestras, visitas em 
loco, encontros com grupos de marisqueiros, vídeos, musicas, entre outros. Existem muitos 
recursos que podem ser atribuídos para maior compreensão do assunto.   

Sabemos que é o conhecimento e a divulgação das áreas estuarinas, no ambiente 
escolar, o fator crucial para que as atuais e futuras gerações preservem e admirem o 
ecossistema que nos cerca.   
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RESUMO 
 
A produção de biocombustíveis vem crescendo progressivamente, pois existe uma maior preocupação 
com os combustíveis poluidores do meio ambiente. Sendo assim, os biocombustíveis são uma alternativa 
de energia limpa e renovável que tem ganhado notoriedade desde a primeira crise do petróleo em 
meados dos anos 70, que acabou e ainda causa um forte impacto na economia e sociedade brasileira.  
Com esse desenvolvimento em massa, os biocombustíveis geram empregos, avanços tecnológicos e 
alguns debates sobre os seus pontos positivos e negativos. Alguns brasileiros acreditam que essa 
produção pode prejudicar pequenos agricultores, pois há certa competitividade entre a produção de 
alimentos e de biocombustíveis em relação a áreas de plantio e agricultores. Mas os produtores de 
biocombustíveis já estão criando projetos para amenizar esse conflito através do uso de biocombustíveis 
transgênicos produzidos a parti de microorganismos e que pode causar uma grande revolução 
tecnológica e científica. 
 

 

 

BIOFUELS DEVELOPMENT IN BRAZIL: 

THINKING LARGE POWER IN A REVOLUTIONARY 

 

ABSTRACT 
 
Biofuels production is growing more and more, because being there is a greater concern for fuels pollute 
the environment. Thus, biofuels are an alternative and renewable clean energy that has a great history, 
which dates from the first oil crisis in the mid 70's, it's over and you still make a strong impact on the 
Brazilian economy and society. With this massive development, biofuels create jobs, technological 
advances and some discussions about their strengths and weaknesses. Some Brazilians believe that this 
production can harm small farmers, because there is some competition between food production and 
biofuels in relation to planting areas and farmers. But biofuels producers are already doing research to 
end this conflict and great idea is on biofuels produced from genetically modified micro-organisms that 
can cause a major scientific and technological revolution. 
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DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: 

PENSANDO GRANDE EM UMA ENERGIA REVOLUCIONÁRIA 

 

INTRODUÇÃO 

As diferentes necessidades humanas, neste início de século XXI, com o crescente 

desenvolvimento humano, impulsionam os investimentos no mundo da tecnologia, 

ampliando a demanda de energia que acaba afetando diretamente o meio ambiente, 

como celeiro provedor de recursos naturais. Pode-se então questionar: do que seria a 

sociedade sem o meio ambiente, ou, o meio ambiente sem a sociedade? 

Os combustíveis fósseis representam a parcela significativa da matriz energética 

mundial. Esses combustíveis foram ganhando espaço ao longo dos anos, 

impulsionando, no entanto, sinais de desgaste por todo o planeta. A partir de então 

começou-se a pensar na utilização de um tipo de alternativa de energia que não fosse 

tão prejudicial ao meio. Surgiram então as energias alternativas que são energias 

produzidas a partir de recursos naturais, como por exemplo, hidrelétricas que vem das 

águas, energia Solar, energia eólica que vem dos ventos, e os biocombustíveis que são 

produzidos a partir de plantas e de resíduos florestais e domésticos. 

O uso de biocombustíveis configura-se como uma alternativa de energia limpa e 

renovável que pode ser usada para vários fins, como por exemplo, os meios de 

transporte. Pessoas vão e vem de vários lugares do planeta, e para isso utilizam meios 

de transportes para essa locomoção, mas muitos não sabem o quanto isso agride o 

meio ambiente. Os combustíveis utilizados para isso são feitos de petróleo, que é um 

grande poluidor ambiental, pois libera muito CO2 que acaba indo para o ar em que 

respiramos. 

Como estratégia de substituição de combustíveis fósseis o biocombustível foi 

desenvolvido para amenizar esse impacto ambiental. Feito a partir de matérias 

renováveis, que podem ser produzidas a partir da agricultura, resíduos florestais e 
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humanos, e microorganismos que são uma grande evolução e tendem a conquistar um 

espaço maior na sociedade. 

Este artigo tem como objetivo abordar o processo de produção dos biocombustíveis 

quanto a elaboração, matérias primas e tecnologias utilizadas. Procura-se mostrar 

também toda a sua história e o quanto está ajudando na economia brasileira e a sua 

população, com geração de renda tanto para a sociedade como também para o país, 

assim ajudando cada vez mais no desenvolvimento do Brasil. 

Para produção deste trabalho foi realizado levantamento bibliográfico através de 

livros, artigos, sites de internet, como por exemplo, a ANP (Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e Minas e Energia, entre outros.  

BIOCOMBUSTÍVEIS: CONCEITOS E TIPOLOGIAS 

Biocombustível pode ser definido como uma energia alternativa mais limpa, que 

provém da biomassa, que é o  material orgânico derivado das plantas e animais, e 

diferente de outros combustíveis, os biocombustíveis são mais limpos, pois de acordo 

com a A gência Nacional de petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2011) eles 

poluem menos por emitirem uma menor quantidade de compostos do que  os 

combustíveis fósseis no processo de combustão, e também porque o ciclo de vida de sua 

produção tende a ser mais limpo. 

As principais matérias-primas para a s ua produção são a cana-de-açúcar, o pinhão 

manso, macaúba, beterraba, sorgo, dendê, semente de girassol, mamona, milho, 

mandioca, soja, colza, aguapé, copaíba, lenha, resíduos florestais, excrementos de 

animais, resíduos agrícolas, entre outras.  

Os principais biocombustíveis são: etanol, metanol, biodiesel, bio-óleo, biogás, 

bioetanol, óleo vegetal e E85. Algumas dessas substâncias possuem uma porcentagem 

de derivados de petróleo, no e ntanto, a maioria é formada apenas por produtos de 

origem vegetal e/ou animal. Dentre os tipos a ser falados, temos: 
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Tabela 1: Tipos e descrições de alguns biocombustíveis. Dados extraídos da ANP 

(2011). Elaborado pelos autores. 

 Tipos Descrição 

Bioetanol 

Etanol produzido a partir de Biomassa e ou da fracção 
biodegradável de resíduos para utilização como 
biocombustível. 

Biodiesel 

Éter metílico produzido a partir de óleos vegetais e animais, 
com qualidade de combustível para motores diesel, para 
utilização como biocombustível. 

Bioéterdimetílico 

Éter dimetílico produzido a partir de biomassa para 
utilização como biocombustível. 

Biocombustíveis 
sintéticos 

Hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hodrocarbonetos sintéticos produzidos a partir de 
biomassa. 

Biohidrogênio 

Hidrogênio produzido a partir de biomassa e ou da fracção 
biodegradável de resíduos para utilização como 
biocombustível. 

Óleo vegetal puro 
produzido a partir de 
plantas oleaginosas 

Óleo produzido por pressão, extração ou processos 
comparáveis, a partir de plantas oleaginosas, em bruto ou 
refinado, mas quimicamente inalterado, quando a sua 
utilização for compatível com o tipo de motores e os 
respectivos requisitos relativos a emissões. 

 

Como se pode observar existe vários tipos de biocombustíveis com as suas mais 

variadas formas de produção, no qual, ao passar dos anos foram evoluindo cada vez 

mais procurando assim, uma produção mais sustentável e de menor custo financeiro. 

Desde o f inal do s éculo XX, a busca por energias renováveis e l impas aumentaram. 

Segundo Leite e Leal (2007) as pesquisas em biocombustíveis iniciaram na década de 

70 devido a diversos fatores, como: o aumento do preço do petróleo, a poluição no ardas 

grandes cidades, a necessidade de controlar a concentração de gases de efeito estufa, 

entre outros. Assim, o desenvolvimento dos biocombustíveis ao longo dos anos passou 

por diversas fases. 

Segundo a obra de Fernando Lagares Távora (2011, p.15) em 23 de novembro de 1925, 

ocorreu a conferência “O álcool como combustível industrial no Brasil”, realizada pelo 

Engenheiro civil Ernesto Lopes da Fonseca Costa, na Escola Politécnica do R io de 
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Janeiro, considerada como uma das primeiras ações de defesa do uso do combustível. 

Algumas das etapas referentes ao desenvolvimento dos combustíveis fósseis são 

mostrados na figura 01. 

Linha do tempo – A trajetória dos biocombustíveis ao longo dos anos 

 

Figura 1 – Linha do tempo mostrando p desenvolvimento dos biocombustíveis ao 

longo dos anos. Fonte: http://www.anp.gov.br/?id=470 

 

O petróleo, após a segunda Revolução Industrial, se tornou a principal fonte de energia, 

sendo então o mais importante item da matriz energética mundial. Porém, pelo fato do 

petróleo ser altamente poluente, causar conflitos e ser finito, denuncia a necessidade de 

buscar energias alternativas que sejam limpas e renováveis, por isso alguns países como 

o Brasil, fazem planos para o futuro de se tornar um grande produtor de 

biocombustíveis, e procuram comercializá-los, como o e tanol, produzido do milho ou 

da cana-de-açúcar e o  biodiesel feito a p artir de óleos vegetais, que são os 
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biocombustíveis mais comercializados. De acordo com Freitas Junior (2010) o Brasil 

deve se apressar em ter o seu espaço nesse mercado, sob o risco de perder condições de 

competitividade, apesar de atualmente ele já produzir uma quantidade considerável de 

biocombustíveis. No entanto, investimentos fortes em pesquisas e tecnologias devem 

ser realizados para o aumento da produção, e procurarmos produzirmos mais e o setor 

de biocombustíveis cresça continuamente.  

Quando investimentos são feitos de forma correta, pode-se conseguir obter grandes 

resultados, dessa forma, o Brasil pode ser realmente um grande produtor e exportador 

dessas energias alternativas. Pois assim como é dito no t exto do G erson Freitas Jr 

“corre-se o risco do Brasil manter o que se tem tornado uma sina: ser um fornecedor de 

matéria-prima barata”. 

 

OS BIOCOMBUSTÍVES NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, que organizou e gerencia a Rede 

Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB), criada e implementada em março de 2004 

tem o intuito de articular os diversos agentes envolvidos na pesquisa, no 

desenvolvimento e na produção de biodiesel de forma a identificar e eliminar os 

gargalos tecnológicos da área. Esta rede, que esta dividida em cinco grupos 

(agricultura, produção, armazenamento, co-produtos e controle de qualidade), já 

contou com R$ 12 milhões dos Fundos Setoriais de C&T, aplicados em projetos de 

pesquisas em parceria com 23 estados, que apontaram contrapartida financeira, e as 

instituições UnB (Universidade de Brasília) e Embrapa (Empresa Brasileira de Produção 

Agropecuária), entre os anos de 2003 e 2004. Entre os anos de 2006 e de 2007, houve 

um novo aporte sustentávelde recursos da ordem de R$ 32 milhões.  

No Brasil há uma grande expectativa na procura dos biocombustíveis desde muito tempo, 

como podemos ver anteriormente, evidenciando através dos incentivos. As iniciativas 

incluem misturas obrigatórias, isenção de impostos, subsídios diretos, financiamento 

fácil e barato, incentivos fiscais para produtores de biocombustíveis e produtores de 
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veículos de combustível flexível, políticas governamentais de compra, etc. Contudo, 

entre estas diferentes políticas alternativas, a mistura obrigatória é a mais popular. 

Com esses incentivos para que o biocombustível fique no topo da matriz energética 

brasileira, temos várias expectativas diante desse recurso como está previsto um 

aumento considerável na procura de combustíveis no sector dos transportes 

rodoviários durante as próximas décadas, especialmente nas regiões em 

desenvolvimento. Está previsto que os biocombustíveis de grande produção como cana-

de-açúcar e os de baixa produção como a mamona contribuam para o crescimento da taxa 

de utilização de recursos para ir de encontro a esta procura. Para suportar os 7% de 

aumento da procura de combustíveis para transportes de estrada, é esperado que a 

produção aumente a uma taxa de 8,3% ao ano, alcançando 73 milhões de toneladas 

em 2015 e 147 milhões de toneladas em 2030. Parente, 1985. 

Segundo Parente (1985), mais de três quartos da população pobre dos países em 

desenvolvimento, vive em áreas rurais, a agricultura e o desenvolvimento rural são 

questões críticas para aliviar da pobreza. A produção de biocombustíveis tem grande 

potencial para reduzir a pobreza, criando receitas e atividades que criam riqueza ao 

mesmo tempo em que vão de encontro à procura de energia. Com estas 

oportunidades potenciais, contudo, surgem questões como os direitos de propriedade, 

direitos dos trabalhadores e segurança alimentar, entre outros. A produção de 

biocombustíveis, por exemplo, pode ser extremamente prejudicial para agricultores 

que não sejam proprietários. Além disso, a falta de segurança no trabalho e abusos dos 

direitos dos trabalhadores ameaça o progresso econômico e social. Por esta razão, 

tomar agora as decisões certas e criar as políticas apropriadas torna-se um elemento 

chave para garantir o aliviar da pobreza e a distribuição equitativa do crescimento. 

A produção de biodiesel poderá ser realizada em localidades próximas dos locais de 

uso do combustível, evitando o custo desnecessário de uma movimentação 

redundante e o aproveitamento interno dos óleos vegetais permitirá contornar os 

baixos preços que predominam nos mercados mundiais aviltados por práticas 

protecionistas.  
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Exportação e importação 

Segundo o site Falams (2011) em até setembro de 2011 o Brasil exportou 1,264 bilhão 

de litros de álcool, volume 4,7% inferior ao mesmo período de 2010. Em 2010 o Brasil 

exportou 1,9 bilhões de litros de álcool, volume 42,4% inferior ao de 2009. As receitas 

obtidas com as exportações de álcool em 2010 foram de US$ 1 bilhão (redução de 24% 

em relação a 2009. O Brasil exporta para países como EUA, Japão, Jamaica, Nigéria, 

Coréia do Sul, Suécia, Países Baixos (Porto de Roterdam, Holanda), Costa Rica, El 

Salvador e México. 

Os EUA são grandes importadores de álcool brasileiro (313 milhões de litros 

importados diretamente em 2010), apesar dos impostos super elevados. Empresas 

brasileiras também exportam para países da América Central e do Caribe etanol 

hidratado que é reindustrializado (desidratado e transformado em anidro). Em 2009 o 

Brasil exportou para os referidos países cerca de 777 milhões de litros. Em 2009 a 

União Européia, que não era a favor da importação de biocombustiveis do Brasil, 

importou cerca de 876 milhões de litros de álcool do Brasil. E segundo Távora (2011) se 

observarmos a série histórica desde 1989, o ano de 2008 teve o segundo preço mais 

alto da história de exportação brasileira, ficando atrás apenas do ano de 1990. A 

exportação de 2008 é a maior exportação anual do período. Os piores preços foram 

nos anos de 2002 e 1999, US$ 157 e US$ 158 por tonelada, respectivamente. Em 1999, 

o Brasil aumentou suas exportações em 45% e derrubou o preço internacional, efeito 

de um agente de grande escala econômica. De 2008 a 2011, a venda de biodiesel 

cresceu de 1,1 milhões de metros cúbicos (m³) para 2,6 milhões de m³. As regiões 

Centro-Oeste e Sul concentram o maior número de usinas. Em 2010, cerca de 100 mil 

agricultores familiares faziam parte do programa de biodiesel. 

Em 2011, até setembro, Brasil importou 570 milhões de litros de álcool, volume 922% 

superior ao mesmo período de 2010. Mas o Brasil não importa uma quantidade 

elevada de biocombustíveis, devido a sua vasta produção interna. Segundo Távora, 

2011 o Brasil não precisa importar tanto biocombustível, apenas em anos anteriores 

como 1992 e em 1995 já passou por um aumento na demanda e importação, mas essa 

demanda não foi tão acrescida sugerindo uma crise.   
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As diferentes matérias primas utilizadas apresentam também, desigualdades no 

aspecto produtivo 

O etanol representa cerca de 40% dos combustíveis para motores leves (ciclo Otto); 

competir com a gasolina; os custos de produção foram reduzidos em cerca de 70% 

desde 1975; O Brasil é auto-suficiente em petróleo, importando diesel exportando 

outros derivados; Cerca de 50% da cana moída no Brasil é usada para produzir etanol; 

Há uma crescente expansão do mercado externo tanto para açúcar como para etanol, 

sendo difícil hoje identificar o real potencial do mercado mundial de etanol; o setor 

sucroalcooleiro está em franca expansão: existiam 320 usinas em 2001, hoje já são 

360, e 120 projetos estão em vários estágios de execução (expansões e novas usinas);  

O Brasil é o maior produtor de etanol de cana no mundo, mas, em produção total, fica 

atrás dos Estados Unidos, que usa o milho como matéria-prima. A tecnologia de 

produção de etanol no Brasil está totalmente madura, permitindo ainda alguns ganhos 

de produtividade na área agrícola e pouca coisa na área industrial. Existem variedades 

de cana geneticamente modificadas que permitiriam grandes reduções nos custos de 

produção, embora não possam ser utilizadas pela morosidade do processo de 

liberação. 

A soja é beneficiada com uma tecnologia agrícola já bem desenvolvida e perto de 25 

milhões de hectares plantados no país, e neste começo de século XXI é a principal 

matéria prima na produção de biodiesel. É uma opção ruim do ponto de vista do 

balanço energético, da ocupação de terras e da inclusão social, mas é a melhor do 

ponto de vista econômico e de disponibilidade, tendo, portanto, predominado sobre 

as outras alternativas de matéria-prima. 

Segundo Rathmann et al (2005), comparando o etanol de cana-de-açúcar com o 

biodiesel de mamona, vemos que um hectare cultivado com cana produz mais de 6 mil 

litros por ano de etanol, ao passo que esse mesmo hectare plantado com mamona 

proporciona apenas 500 litros de biodiesel. Dessa forma, os 13 bilhões de litros de 

etanol combustível que substituem cerca de 40% da gasolina utilizam pouco mais de 
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2milhões de hectares de cana; para substituir 40% do diesel consumido no Brasil, ou 

seja, 16 bilhões de litros seriam necessários 32 milhões de hectares plantados com 

mamona, o que representa cerca da metade da área cultivada no nosso país. 

Rathmann, 2005. 

Os combustíveis no Brasil, e em especial o óleo diesel, vêm tendo seu preço descolado 

da variação internacional de preços do barril de petróleo, já que sua influência sobre o 

nível de inflação interna impede que as flutuações desse mercado sejam transferidas 

ao mercado interno, dados seus impactos na matriz produtiva brasileira, a qual é 

dependente, principalmente, de transporte terrestre para escoar a produção (agrícola 

e industrial). Embora não seja notado isso pelos consumidores finais de combustível, 

tanto o preço interno da gasolina, quanto do álcool e do diesel tem variado muito 

pouco em relação ao mercado internacional de petróleo. Rathmann, 2005. 

A produção de biodiesel permitirá atingir as metas propostas pelo Protocolo de Kyoto, 

através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, habilitando o País para participar 

no mercado de “bônus de carbono”. No ano de 2004, o Brasil gastou com importações 

de óleo diesel, aproximadamente US$ 826 milhões, em dólares correntes. (ANP, 2005). 

Assim, estima-se que a diminuição de importações com petróleo e derivados, 

proveniente da mistura de biodiesel a 2% no óleo diesel (B2), geraria uma economia 

em divisas de US$ 160 milhões/ano para a mistura de biodiesel a 5% no óleo diesel 

(B5) haveria uma economia de US$ 400 milhões / ano. (ANP, 2005). 

Produção de biocombustíveis nas regiões brasileiras 

A cana de açúcar tem sua produção centrada mais no litoral nordestino do Rio Grande 

do Norte até o final de Sergipe, com uma produção no interior do Ceará e no litoral em 

uma região de pouco espaço a produção nordestina é de quantidade considerável. Na 

região sudeste, o estado de São Paulo tem a maior produção do país. No caso de Minas 

Gerais tem-se uma produção pequena no centro e no centro oeste do estado a 

produção é bastante concentrada, como pro exemplo, São Paulo e Mato Grosso.  
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Com a produção em larga escala desse biocombustivel, e com um aumento na 

exportação, pode ocorrer uma valorização do real no mercado fazendo com que as 

outras empresas ou outros produtos fiquem mais caros causando uma perda de 

clientes na exportação de outros produtos e a sua fabricação requer uma grande 

quantidade de energia para poder se ocorrer. 

OS BIOCOMBUSTÍVEIS, MEIO AMBIENTE E A SOCIEDADE 

Ciclo de Produção 

A produção brasileira de biocombustíveis vem crescendo ano após ano devido à 

preocupação com o meio ambiente. Como tentativa de substituir os combustíveis 

fósseis (não-renováveis), os biocombustíveis são produzidos a partir de biomassa 

(renovável). Com a preocupação dessa produção não ser altamente poluente estar-se 

utilizando o GEE (equilíbrio dos gases do efeito estufa), que vem sendo implantado nos 

diferentes tipos de produção, que é o monitoramento de todo o ciclo de vida do 

biocombustível que vem desde a utilização do solo para o plantio até a sua combustão 

total. 

O Brasil é um país privilegiado em relação aos recursos naturais, pois possui uma 

grande área de agricultura que serve para o plantio de parte da matéria prima que é 

utilizada para essa produção, como por exemplo, o milho, mamona, cana-de-açúcar, 

soja entre outros. Existem também vários outros tipos de matérias primas, observe a 

figura (1) que mostra os recursos que são utilizados para a produção de 

biocombustíveis, as tecnologias de conversão e o resultado final. 
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Figura 2 – Produtos, matérias-primas e tipos de produção dos 

biocombustíveis.Fonte: http://knol.google.com/k/biocombust%C3%ADveis# 

Como se pode perceber existe vários tipos de produções que fica a critério de cada 

produtor decidir qual é a melhor maneira de produzir, e essa decisão leva em conta 

tudo, que vai desde o custo da produção até a qualidade do produto.  

Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar, no 

mundo, pois existe um crescimento na produtividade da planta ao longo do tempo. 

Para se ter ideia deste crescimento observe o trecho a seguir, segundo TÁVORA (2011). 

Para a safra 2008/2009, a cana-de-açúcar ocupa uma área de 7,0 milhões de 

hectares, sendo 84,8% na região Centro-Sul e 15,2% na região Norte-

Nordeste, e produção de 571,8 milhões de toneladas, o que redunda em 

produtividade média de 80,9 toneladas por hectare. (TÁVORA, 2011, p. 43) 

Como já foi mostrado existem vários tipos de matérias primas para a produção do 

etanol, no qual, cada matéria existe uma tecnologia de conversão diferente. Observe 

na figura (2) uma plantação de cana-de-açúcar no estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 3 - Plantação de cana-de-açúcar em Ceará-Mirim/RN na região Nordeste. 

Fonte: CARDOSO, julho de 2011. 

Outro biocombustível bem utilizado é o biodiesel que vem sendo desenvolvido como 

substituto do diesel, e isso começou a partir de 2004, quando o governo criou o 

Programa Nacional de Produção de Biodiesel, no qual foi implantado que todo o diesel 

proveniente do petróleo tem que conter 2% de biodiesel e de 5% a partir de 2013.  

No século XXI a produção brasileira vem apresentando bom desempenho e o governo 

está apostando fortemente na região semi-árida do Nordeste, que tem como matéria 

prima mamona. Esse investimento está rendendo muito, pois não só ajuda na 

economia como também famílias que habitam nas proximidades. Outro investimento 

que está sendo realizado é na região Centro-Oeste com a produção de soja, que é a 

principal matéria prima de biodiesel no país. 

De acordo com a ANP (2011) “O Brasil está entre os maiores produtores e 

consumidores de biodiesel do mundo, com uma produção anual, em 2010, de 2,4 

bilhões de litros e uma capacidade instalada, no mesmo ano, para cerca de 5,8 bilhões 

de litros.” Isso significa pode sim fazer um grande sucesso em relação ao biodiesel. 
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Podendo ser produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais, tem-se como 

matéria prima à soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona, pinhão-manso, 

entre outros e a tecnologia de conversão mais usada é o processo de 

transesterificação. 

Então, qual é a melhor alternativa, o etanol ou o biodiesel, ainda não se sabe ao certo, 

mas o etanol já desempenha papel de sucesso na economia brasileira, o biodiesel 

ainda tem um longo caminho pela frente. 

Os dois lados da questão 

A procura por energias alternativas está sendo fortificada ao longo dos anos, atraindo 

críticas quanto a sua utilização. Existem pessoas que julgam os biocombustíveis sem 

conhecê-los, mas para conhecer tem que saber os dois lados dessa produção massiva, 

o que tem de bom e de ruim.  

A produção de biocombustíveis ainda traz alguns problemas se não realizados 

corretamente, como por exemplo, o solo, a água, a atmosfera e a sociedade. Quando 

se emprega o uso de agricultura convencional, que é feita de maneira tradicional sem 

o uso de tecnologias avançadas que possam modificar o produto, esse saldo destrutivo 

é pequeno, mas quando se passa a utilizar agrotóxicos, pesticidas ou até mesmo 

transgênicos esse impacto pode ser maior, pois pode contaminar o solo e a água 

subterrânea, com toxinas e seres modificados. Alguns produtores insistem na 

produção de biocombustíveis em locais que tem pouca disponibilidade de água, 

exigindo pesquisas sobre as condições que se encontra o local para não faltar água 

nem para a população que reside, nem para a produção, e têm que se estudar os 

processos que serão utilizados, pois para cada diferente processo que existe tem 

diferentes impactos sob a água. Os biocombustíveis, de fato, são menos poluentes que 

os combustíveis fósseis 

No entanto, a regulação da emissão dos gases que são liberados a atmosfera e essa 

análise vão desde a sua utilização do solo até o processo de combustão, para se ter 

certeza que não está prejudicando tanto o meio ambiente.  
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Enquanto investe-se na produção de biocombustíveis, faz-se necessário lembrar que 

essa produção acaba afetando agriculturas diferentes, como por exemplo, de 

alimentos, no qual, há uma grande competição por território e se tem medo de que 

possa levar a diminuição da produção de alimentos o que automaticamente faria subir 

os preços dos produtos, assim pesando no bolso do consumidor. Para isso estão se 

estudando outras maneiras de produção de biocombustíveis, no qual, não leva a 

agricultura, como algas, cianobactérias, resíduos florestais e até lixo. 

A paradoxal produção de biocombustíveis 

Os chamados “transgênicos” são organismos geneticamente modificados que estão 

cada vez mais ganhando espaço, seja ele pro sua produção ou por suas polêmicas. 

Organismos Geneticamente modificados (OGM’s) são seres produzidos em laboratório 

combinando duas ou mais espécies, podendo ser introduzido vírus ou bactérias para o 

fortalecimento da espécie.  

A utilização do uso transgênico vem causando vários debates seja o seu uso em 

alimentos ou em produções de biocombustíveis, que acaba afetando o meio que se 

encontra. Empresas de manipulação genética em cultivos têm investimentos em 

cultivos planejados para a produção de biocombustíveis, que acaba vendo como uma 

grande oportunidade de justificar as suas pesquisas e usos genéticos em pro do meio 

ambiente. Mas não é bem assim, a utilização transgênica pode trazer vários problemas 

inclusive ambientais, como por exemplo, o seu uso pode vir a trazer ervas daninha e 

fortificá-las devido à manipulação genética, no que impede a planta de crescer. Com 

isso essas mesmas empresas entram com um agrotóxico e pesticida determinado para 

combater esse problema, além disso, pode chegar a poluir o solo, a água subterrânea e 

até o ar com as toxinas. 

Empresas do mundo todo estão pesquisando melhores maneiras de manipulação 

transgênica e de uso não comestível para os biocombustíveis, e a mais cotada 

atualmente é o uso de algas. Por serem microorganismos, são fáceis a sua 

manipulação genética, e cientistas acreditam que quando expostos a luz solar, 
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consome dióxido de carbono na atmosfera e assim seria transformado em combustível 

final.  

Craig Venter é um dos cientistas que apostam nos microorganismos, ele coloca e trata 

algas em recipientes, ao ar livre para que fiquem expostas ao sol, dá ocorre a 

fotossíntese que consome cerca de 1% da energia solar que atinge o planeta. Essas 

experiências são realizadas por cianobactérias, conhecidas por cianofíceas ou azuis, e 

por algas. Além de esses microorganismos retirarem dióxido de carbono, elas 

apresentam um acelerado crescimento, que se fosse comparar um capim, por 

exemplo, é uma diminuição de semanas ou meses de espera de crescimento de uma 

planta. 

A utilização dos microorganismos pode trazer melhoras para a produção de 

biocombustíveis, sem prejudicar o meio ambiente e ajudando na economia brasileira. 

Sustentabilidade 

Com o crescimento na produção de biocombustíveis e sua utilização, vão ser 

encontradas barreiras envolvendo a sustentabilidade, para isso criam-se normas que 

implementam critérios sustentáveis para esse processo que pode ser de muita 

importância no desenvolvimento de biocombustíveis no Brasil de forma ética e 

responsável. 

 

Para cada tipo de produção existe uma forma diferente de manejo, em que se devem 

respeitar obrigatoriamente cinco conceitos envolvendo a sustentabilidade: social, 

econômico, ecológico, territorial e cultural. Para que a sociedade e o meio ambiente 

não sejam prejudicadas de nenhuma maneira. 

 

a) Social: tendo como maior objetivo reduzir as desigualdades sociais, tem que existir a 

distribuição de renda justa para os agricultores em que trabalham na produção de 

biocombustíveis, e ajudar na geração de empregos de qualidade, procurando manter a 

igualdade entre todas as pessoas. 
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b) Econômico: procura buscar menor dependência de outros países e aumentar a 

produção e a riqueza da sociedade, não só a lucratividade empresarial, como também 

o desenvolvimento econômico e a capacidade de modernização em equilíbrio.  

 

c) Ecológico: relacionado com a preservação do meio ambiente, tendo limitações no 

uso de recursos não-renováveis e até renováveis, assim buscando a qualidade dos 

recursos naturais e preservando para gerações futuras. 

 

d) Territorial: preocupa-se com a melhor distribuição territorial, havendo a divisão 

entre o meio rural e urbano, sendo que no meio rural deve-se haver um controle entre 

a produção de biocombustíveis, os da área alimentícia, áreas de preservação 

ambiental e outros tipos de agricultura.  

 

e) Cultural: levando em conta a dimensão cultura do ambiente em que está envolvido, 

pois cada problema tem que ser resolvido de acordo com o local que se encontra, pois 

a sustentabilidade gera em função do ambiente e do sistema em que o abrange. 

Assim com esses cinco conceitos sendo cumpridos, pode-se ajudar na conservação da 

biodiversidade para um desenvolvimento ecológico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Se não tivessem existido motivos para a criação de biocombustíveis, será que neste 

século ele existiria? Não se sabe ao certo, mas se sabe que essa forma de energia 

limpa tem muita história pela frente, que veio desde a década de 70 com a primeira 

crise do petróleo e com a preocupação de um mundo mais limpo de se viver. 

Ao longo dos anos os biocombustíveis foram ganhando força e poder, houve altos e 

baixos, críticas e elogios, esquecimento e atenção, mas nada impediu essa energia de 

se desenvolver. O aumento da produção de biocombustíveis começou a ficar tão 

grande, que nesse século vem ajudando tanto o planeta, como a população e a 

economia do país. 

0739



CARDOSO, PINHEIRO, SILVA& SARAIVA JUNIOR (2011) 

 
Em um mundo onde as pessoas são livres para expressar o que pensam, essas pessoas 

deviam ter consciência de que se pode evoluir sem agredir o meio ambiente, pode-se 

ter alternativa de utilizar uma fonte de energia mais limpa que é o biocombustível, e 

que se pode ter um mundo mais limpo. O desenvolvimento de biocombustíveis pode 

aparecer uma coisa simples e pequena, mas se todos conseguirem aderir essa energia 

limpa em um futuro não tão distante ela pode revolucionar o modo de vida da 

população. 

REFERÊNCIAS  

1. AGÊNCIA CÂMARA. Uso da soja transgênica como biodiesel será debatido na 

câmara. Disponível em: 

<http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/06/03/10944-uso-da-soja-

transgenica-como-biodiesel-sera-debatido-na-camara.html>. Acesso em: 13 de jul. 

2011. 

 

2. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (Org.). Biocombustíveis: biodiesel. Disponível 

em: <http://www.anp.gov.br/biocombustiveis/biodiesel.asp>. Acesso em: 23 de 

novembro de 2010.  

 

3. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 

Biocombustíveis. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=470>. Acesso em: 

29 ago. 2011, 20:19.  

  

4. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Biodiesel 

– Introdução. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=46827&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebus

t=1314660464755>. Acesso em: 20 ago. 2011, 10:36.  

 

5. ALVES, André Luís. Artigo: a solução do biodiesel. Disponível em: 

<http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/artigo-a-solucao-do-biodiesel-

13-09-04.htm>. Acesso em: 16 de jun. 201, 10:48. 

0740

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/06/03/10944-uso-da-soja-transgenica-como-biodiesel-sera-debatido-na-camara.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/06/03/10944-uso-da-soja-transgenica-como-biodiesel-sera-debatido-na-camara.html
http://www.anp.gov.br/?id=470
http://www.anp.gov.br/?pg=46827&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1314660464755
http://www.anp.gov.br/?pg=46827&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1314660464755
http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/artigo-a-solucao-do-biodiesel-13-09-04.htm
http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/artigo-a-solucao-do-biodiesel-13-09-04.htm


CARDOSO, PINHEIRO, SILVA& SARAIVA JUNIOR (2011) 

 
6. ALVES FILHO, João. Matriz energética brasileira: da crise a grande esperança. Rio 

de Janeiro: Mauad, 2003. Cap.7.p.148-171. 

 

7. CERQUEIRA, WAGNER. Biocombustíveis. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/geografia/biocombustiveis.htm>. Acesso em: 23 de 

mar. 2011, 18:35. 

 

8. CORDANI, Umberto G.; TAIOLI, Fábio. A Terra, a humanidade e o desenvolvimento 

sustentável. In: TEIXEIRA, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2003. Cap. 24, p. 517-528. 

 

9. GARCIA, Miliandre. Diferenças entre fichamento, resumo e resenha. Disponível 

em: <http://historiaculturaearte.blogspot.com/2010/08/modelo-diferencas-entre-

fichamento.html>. Acesso em: 26 de jul. 2011. 

 

10. LEITE, Rogério Cezar de Cerqueira; LEAL, Manoel Régis L. V. O biocombustível no 

Brasil. Scielo. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/nec/n78/03.pdf>. Acesso 

em: 10 de mai. 2011, 19:23. 

 

11. MEDINA, Branca M. O. Biocombustíveis. Ecologia Hoje. Disponível em: 

<http://www.biologo.com.br/ecologia/ecologia8.htm>. Acesso em: 10 de fev. 

2011, 10:08. 

 

12. MOREIRA, Ruy. Bioenergia, sentido e significado. Revista da ANPEGE. V. 3, 2007. 

 

13. NETO, Manuel. Milho transgênico para a produção de bioetanol. Disponível em: 

<http://brasilbio.blogspot.com/2007/12/milho-transgnico-para-produo-de.html>. 

Acesso em: 15 de jul. 2011. 

 

0741

http://www.brasilescola.com/geografia/biocombustiveis.htm
http://historiaculturaearte.blogspot.com/2010/08/modelo-diferencas-entre-fichamento.html
http://historiaculturaearte.blogspot.com/2010/08/modelo-diferencas-entre-fichamento.html
http://www.scielo.br/pdf/nec/n78/03.pdf
http://www.biologo.com.br/ecologia/ecologia8.htm
http://brasilbio.blogspot.com/2007/12/milho-transgnico-para-produo-de.html


CARDOSO, PINHEIRO, SILVA& SARAIVA JUNIOR (2011) 

 
14. QUIUMENTO, Francisco. Biocombustíveis. Disponível em: 

<http://knol.google.com/k/biocombust%C3%ADveis#>. Acesso em: 17 de set. 

2011. 

 

15. RATHMANN, Régis. et al. Biodiesel: uma alternativa estratégica na matriz 

energética brasileira?. Disponível em: 

<http://www.biodiesel.gov.br/docs/ArtigoBiodieselGINCOB-UFRGS.pdf>. Acesso 

em: 21 de mai. 2011, 09:47. 

 

16. RIBEIRO, Silvia. Biocombustíveis e transgênicos. Disponível em:     

<http://resistir.info/energia/biocombustiveis_e_transgenicos.html>. Acesso em: 

16 de jul. 2011. 

 

17. RIBEIRO, Susana Kanh. Transporte sustentável: alternativas para ônibus urbanos. 

Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2001 

18. SUAREZ, Paulo Anselmo Ziane.O biodiesel e os esforços de desenvolvimento 

tecnológico no Brasil.Disponível em: 

<http://www.biodieselbr.com/colunistas/suarez/biodiesel-esforcos-

desenvolvimento-tecnologico-brasil.htm>. Acesso em: 16 de fev. 2011, 10:25. 

 

19. TAIOLI, Fábio. Recursos energéticos. In: Teixeira, Wilson ET AL. Decifrando a Terra. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2003. Cap.22. p. 471-492. 

 

20. TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta 

em transformação. 2.ed. São Paulo: Globo, 2005. 

 

21. WALISIEWICZ, Marek. Energia Alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e de 

biocombustíveis. São Paulo: Publifolha, 2008. P. 50-56.  

0742

http://knol.google.com/k/biocombust%C3%ADveis
http://www.biodiesel.gov.br/docs/ArtigoBiodieselGINCOB-UFRGS.pdf
http://resistir.info/energia/biocombustiveis_e_transgenicos.html
http://www.biodieselbr.com/colunistas/suarez/biodiesel-esforcos-desenvolvimento-tecnologico-brasil.htm
http://www.biodieselbr.com/colunistas/suarez/biodiesel-esforcos-desenvolvimento-tecnologico-brasil.htm


CARDOSO, PINHEIRO, SILVA& SARAIVA JUNIOR (2011) 

 
 

22. WORD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Biocombustíveis. 

Publicado pela BCSD Portugal. Apoio DUF (Compainha União Fabril). Disponível 

em: <http://www.bcsdportugal.org/biocombustiveis/840.htm>. Acesso em: 02 de 

abr. 2011, 10:36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0743



SILVA et al (2011) 
 
 

. 

DESTINO DAS EMBALAGENS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM POSTOS DE CUMBUSTÍVEL 
EM NATAL-RN 

 

A. B. Silva1, H. S. Santos1, Y. M. P. Feitosa1  e K. B. Oliveira2 
1Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – CNAT - IFRN 

2Diretoria Acadêmica de Ciências – CNAT - IFRN 
alyneb2009@hotmail.com hallide_santos@hotmail.com yana.prado@hotmail.com 

kelvin.oliveira@ifrn.edu.br 

 
 
DESTINO DAS EMBALAGENS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM POSTOS DE CUMBUSTÍVEL 

EM NATAL-RN 
 
 
RESUMO 

 
A preocupação ambiental surgiu em meados do 

século XIX, na época da Revolução Industrial, 
quando surgiram inovações no meio de transporte 
e, principalmente, no meio da produção de 
produtos em indústrias. Apesar de trazer maior 
conforto para a população e aceleração na 
produção de bens de consumo, esses avanços 
também trouxeram consigo outra consequência: 
maior degradação do meio ambiente. Hoje os dias 
são outros, o mundo está mais tecnologizado, e 
muito mais poluidor, e muitos dos principais 
poluentes são aqueles derivados do petróleo: 
plásticos, gasolina, óleos, entre outros. Nesse artigo 
a atenção está voltada, através de pesquisas 

bibliográficas e de campo, para um desses 
derivados: as embalagens de óleo lubrificante 
utilizadas em postos de combustíveis, que quando 
descartada de forma inadequada causa sérios 
problemas à natureza, poluindo água, solo, 
causando problemas também à saúde do ser 
humano. Utilizou-se como instrumento de pesquisa, 
um questionário uniformizado que foi aplicado nos 
postos de combustíveis das Zonas Sul e Leste do 
município de Natal- RN. Observou-se que uma 
grande parte obedece às normas, mas ainda há 
estabelecimentos que desrespeitam a legislação em 
vigor, colocando em risco a saúde da população e 
do meio ambiente. 

 

PALAVRAS CHAVES: Óleo Lubrificante. Reciclagem. Embalagem. Coleta. Meio Ambiente 

 
 
 

DESTINATION OF PACKAGES OF LUBRICATING OIL AT GAS STATIONS IN NATAL-RN 

ABSTRACT 

Environmental concern arose in the mid-
nineteenth century, at the time of the Industrial 
Revolution, 
when there were innovations in the transport 
medium, and especially in the middle of 
production of industries. In spite of bringing 
comfort to people and acceleration in the 
production of consumer goods, these   advances   
have   also   brought   with   it   another   
consequence:   further   degradation   of   the 
environment. Today is another day, the world is 
over technologized, and more pollution, and 

many of the major pollutants are those derived 
from petroleum, plastics, gasoline, oils, among 
others. In this paper attention is focused through 
literature searches and field for one of these 
derivatives: the packaging of lubricating oil used in 
gas stations, which when disposed of improperly 
causes serious problems to the nature, polluting 
water, soil, causing problems also to the health 
of human beings. It was used as a research tool, 
a standardized questionnaire that was applied at 
gas stations south and east areas of the city of 
Natal-RN. It was observed that a large part obeys 
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the rules, but there are establishments that flout 
the law in force, endangering people's health and 

the environment.

 
 
 

KEY WORDS: Oil Lubricant. Recycling. Packaging. Collecting. Environment 

 
 
 

DESTINO DAS EMBALAGENS DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM POSTOS DE CUMBUSTÍVEL 
EM NATAL-RN 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Ter um carro nos dias de hoje, se tornou um sonho de consumo para toda a população 
mundial.  Estima-se  que  existam  hoje  aproximadamente  800  milhões  de  veículos 
circulando em todo o mundo. Um carro troca o óleo em média uma ou duas vezes por 
ano.  Agora  imagine  a  quantidade  de  embalagens  que  são  descartadas  no  meio 
ambiente. Números como esses são preocupantes, principalmente quando o descarte 
dessas embalagens é feito diretamente na natureza, sem ter  passado por nenhum 
processo de limpeza ou reciclagem. 

 
Para a fabricação das embalagens que armazenagem os óleos lubrificantes um dos 
principais  matérias  usado  é  o  polietileno  de  alta  densidade  (PEAD),  devido  a  sua 
flexibilidade, leveza e fácil manuseio. A desvantagem é que esse material pode passar 
centenas de anos na natureza. Além das  embalagens, existe ainda outro resíduo: o 
óleo  que  fica  nos  fracos.  Segundo  o  gerente  da  FBR  Reciclagem,  Fábio  Bonneau 
Ribeiro,  em  cada  frasco  de  1L  de  lubrificante  resta  20  mililitros  de  óleo,  o  que 
representaria um lançamento anual de 400.000 litros do produto no meio ambiente 
(MARTINS, 2005; apud AMBIENTE BRASIL, 2005). 

 
Quando tal substância entra em contato com a natureza pode trazer danos à saúde 
humana, além de atingir lenços freáticos deixando poços inutilizáveis. Um litro de óleo 
lubrificante é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água, impossibilitando assim a 
oxigenação, gerando a morte da fauna e da flora. O óleo lubrificante é composto de 
várias substâncias como: cromo, cádmio, chumbo e arsênio. Essas substâncias podem 
trazer males à saúde, tais como: dores abdominais, vômito, diarreia, dores no peito e 
nas  pernas,  salivação,  sensação  de  gosto  metálico, tosse  com  saliva  sangrenta, 
fraqueza, câncer e etc. 

 
Uma  das  principais  soluções  para  o  problema  é  a  reciclagem  do  óleo  lubrificante 
utilizado e o aproveitamento dos resíduos deixados nos frascos que é coletado através 
de escorrimento. Infelizmente apenas alguns postos se utilizam de tal prática, de acordo 
com  dados  do  Sindirefino  (Sindicato   Nacional  da  Indústria  do  Refino  de  Óleos 
Minerais),  em  2003  foram  consumidos  mais  de  1,03   bilhões  de  litros  de  óleo 
lubrificante no país, e apenas 250 milhões de litros (ou 24,20%) foram coletados para 
reciclagem (OLIVEIRA; GOMES; NASCIMENTO, 2008). 
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Acidentes com o óleo já causaram grandes danos ao meio ambiente. Em 18 de janeiro 
de 2000 a Petrobrás deixou vazar 1 293 milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara 
do duto PE-II que interliga a refinaria às instalações do Terminal da Ilha D’Água. Esse 
acidente trouxe um enorme prejuízo para o ecossistema da região e para a população. 
Assim  foi  desenvolvido  um  estudo  a  fim  de  entender  melhor  a  destinação  dos 
resíduos, o processo de reciclagem bem como os danos e prejuízos  acarretados ao 
meio ambiente quando os mesmos não são descartados de maneira correta. 

 
 
 
2. INFORMAÇÕES SOBRE O POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 

 
O polietileno de alta densidade (PEAD) é um termoplástico derivado do Eteno, cuja 
maior aplicação encontra -se nas embalagens. O PEAD foi introduzido comercialmente 
na década de 50, e atualmente é o quarto termoplástico mais vendido no mundo, com 
vendas em 1995 ao redor de US$ 12 bilhões. O PEAD é também a segunda resina mais 
reciclada no mundo. (MARTINS, 2005; apud MONTENEGRO et al, 2005) 

 
O  Polietileno   de   Alta   Densidade   (0,935   -   0,960   g/cm3)   apresenta   estrutura 
praticamente isenta de ramificações. Segundo o professor Antônio Gorni, o PEAD é um 
plástico rígido, resistente à tração e com moderada resistência ao impacto. Ainda de 
acordo com o professor Gorni (2005) as características mais significativas desse tipo de 
polietileno   são:  baixo  custo,   elevada  resistência   química  e   a  solventes,  baixo 
coeficiente de atrito, maciez, flexibilidade, facilidade de  processamento, excelentes 
propriedades isolantes, baixa permeabilidade à água, não toxidez e ausência de odor. 
(MARTINS, 2005; apud GORNI, 2005) 

 
É devido a algumas dessas propriedades que esse termoplástico apresenta, que ele é 
tão difundido e comercializado no mundo, também se tornando um grande adversário 
do meio ambiente, devido a sua lenta depuração quando descartado 
inadequadamente,  podendo  ficar  mais  de  100   anos  na  natureza.  Além  disso, 
tendências  atuais  de produção dos chamados PEAD’S copolímeros (adição de outro 
hidrocarboneto – em geral o Buteno) anunciam a chegada de um material ainda mais 
resistente (MARTINS, 2005; apud REVISTA  PLÁSTICO MODERNO, 2005). Percebe-se, 
nesse  caso,  que  quanto  mais  vantajoso  para  o  mercado,  pior  será  para  o  meio 
ambiente. 

 
O CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem – divulgou, em 1998, dados 
do   consumo   per   capita   de   plásticos   em   alguns   países/regiões   desenvolvidas, 
anunciando   valores   para   os   Estados   Unidos,   Japão   e   Europa   Ocidental;   que 
consumiriam, respectivamente, 70, 54 e 45 kg/hab/ano do material (MARTINS, 2005; 
apud CEMPRE, 1998). Alguns anos mais tarde, a Plastivida (MARTINS, 2005; apud 
FERRO, 2001) apresentou novos números que tornavam evidente a tendência mundial 
de crescimento do consumo de plásticos: Estados Unidos, 100kg/hab/ano e Europa, 
70kg/hab/ano. 

 
Tais tendências de crescimento já eram notadas desde meados da década passada, 
quando série histórica, específica para o caso do Polietileno de Alta Densidade – PEAD, 
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foi apresentada em relatório  do BNDES (MARTINS, 2005; apud MONTENEGRO et al, 
1996), registrando que o mercado mundial desse termoplástico crescia, à época, 7,8% 
ao ano; tendo  alcançado demanda de 16 milhões de toneladas. Resta saber se esse 
consumo, está sendo acompanhado pela quantidade de embalagens que estão sendo 
recicladas. 

Divulgado pela  Ambiente  Brasil (2005), afirma que, a cada ano, o Brasil gera 730 
milhões de embalagens de óleo lubrificante (sendo 60% de óleos automotivos) e que a 
 
 
grande maioria destas são embalagens de 1L, com massa aproximada de 50 gramas. 
Com base  nesses dados, calcular-se-ia que 21.900 toneladas de polietileno estariam 
sendo   utilizadas,   anualmente,   na   confecção   de   frascos   de   óleos   lubrificantes 
automotivos. 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE O ÓLEO LUBRIFICANTE 

 
O óleo lubrificante é um produto derivado do petróleo, que na sua composição, além 
do óleo básico, tem outros aditivos químicos que servem para melhorar o seu efeito 
lubrificante, ou outros efeitos, dependendo da finalidade do seu uso. É este óleo que 
sobra na embalagem após o seu uso, que, apesar de ser em pouca quantidade, pode 
causar sérios riscos ao meio ambiente. 

 
Dentre   os   aditivos   mais   adicionados,   destacam-se:   dispersantes,   antioxidantes 
antiespumantes,  agentes  de  extrema-pressão,  antidesgaste,  inibidores de  oxidação 
melhoradores do índice de viscosidade, abaixadores do ponto de fluidez, antiferrugem 
agentes de adesividade e agentes emulsificantes. (MARTINS, 2005; apud PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA, 1995). 

 
Nos dias atuais a tendência é que o consumo de óleo lubrificante cresça decorrente do 
aumento do número de carros tanto nas éreas urbanas como rurais, e esse aumento 
está  sendo  impulsionado   pelas  empresas  de  carros,  que  estão,  cada  vez  mais, 
facilitando a compra do mesmo. E o crescimento não para por aí, por que com mais 
carros, há maior consumo de óleos lubrificantes, com o maior consumo destes, há um 
aumento também dos resíduos descartados inadequadamente, tanto de embalagens 
como  do  próprio  óleo  que  resta  nessas  embalagens,  agravando  mais  ainda  os 
problemas com o meio ambiente. 

 
No Brasil, o mercado de lubrificantes é movido por várias distribuidoras, com destaque 
para a Petrobras Distribuidora (BR) e para a Texaco. 

 
4. O ÓLEO LUBRIFICANTE E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
Hoje um dos maiores poluentes do meio ambiente  esta sendo o óleo lubrificante 
usado em veículos automotivos, quando os mesmos não são descartados de maneira 
correta. Suas propriedades  contribuem para que a sua contaminação aconteça pelo 
solo, corpos hídricos e o ar. 
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No que se refere ao principal impacto, na poluição das águas, segundo a agência de 
proteção ambiental americana, um litro de óleo tem o potencial para contaminar até 
um milhão de litros de água potável (MARTINS, 2005; apud VIVEIROS,2000). Segundo 
Martins (2005) apud Ambiente Brasil (2005) e CEMPRE (2004), quando o óleo entra em 
contato com o corpo hídrico, forma uma fina camada que impede a entrada dos raios 
solares e do ar, impossibilitando o processo de fotossíntese  (processo pelo qual à 
transformação  de  energia  luminosa  em  energia  química  e  oxigênio)  eliminando  e 
impossibilitando a existência de qualquer espécie viva que possa residir naquele corpo. 

 
Infelizmente  não  são  só  os  seres  aquáticos  que  sofrem  com  esse  impacto,  mais 
também, a população humana que residi próximo a esses corpos e que depende deles 
para sua sobrevivência. A ingestão desse óleo pode ser altamente tóxico, podendo ser 
cancerígeno. (APROMAC, 2005) 

 

 
 

Figura 1: Poluição de corpos hídricos com óleo lubrificante. 
Fonte:www.greennationfest.com.br 

 
Quando ocorre um vazamento, e esse resíduo é lançado diretamente no solo, torna-o 
impróprio para a agricultura, matando a vegetação e os microorganismos 
componentes do húmus. O solo fica estéril, causando infertilidade da área que pode se 
tornar uma  fonte  de vapores de hidrocarbonetos. Como também pode percolar no 
solo  e  contaminar  os   lençóis   freáticos  (APROMAC,  2005).  Em  áreas  rurais,  por 
exemplo, a principal fonte de sobrevivência são as plantações. Se as mesmas estiverem 
impossibilitadas para uso essa(s) família(s) serão obrigadas a se mudar sendo que nem 
sempre as mesmas têm condições financeiras para isso. 
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Figura 2: Solo contaminado com o óleo lubrificante. 
Fonte: www.vivaterra.org.br 

 
Queimar o óleo é proibido e constitui crime. Porém quando a queima ilegal ocorre, 
libera muitas partículas que podem entrar e causar danos no sistema respiratório, bem 
como aderir na pele(APROMAC, 2005). 

 
 
 

 
 

Figura 3 - Queima criminosa de óleo lubrificante. 
Fonte: (APROMAC, 2005) 

 
Esse óleo pode entrar em contato com a natureza através das embalagens que são 
descartadas como lixo comum. No caso das embalagens alem de passar centenas de 
anos para se decompor, a sua própria decomposição pode trazer grandes prejuízos.  A 
deposição  do  lixo  plástico  nesses  depósitos  dificulta  sua  compactação  e  prejudica  a 
decomposição dos materiais biologicamente  degradáveis – uma vez que criam camadas 
impermeáveis  que  afetam  as  trocas  de  líquidos  e   gases  gerados  no  processo  de 
biodegradação da matéria orgânica. Além disso, a presença de  materiais plásticos nos 
lixões pode, ainda, estar associada à geração de gases tóxicos – provenientes de queima 
indevida e sem controle – com prejuízo às pessoas e ao meio ambiente (MARTINS, 2005; 
apud   D'ALMEIDA   &   VILHENA,   2000).   As   embalagens   são   ainda   um   dos   maiores 
responsáveis pelo grande volume em aterros e lixões. 
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Figura 4 - Lixões com grande acúmulo de plásticos. 
Fonte:www.rondacamocim.blogspot.com 

 
O manuseio com substâncias perigosas, como, o óleo lubrificante, tem que ser feita de 
maneira muito  cuidadosa. Como foi visto essa substância pode causar prejuízos de 
diversas maneiras. Pequenas quantidades podem causar enormes consequências. 

 
 
5. RECICLAGEM DAS EMBALAGENS 

 
Estima-se que o Brasil produza diariamente 129 mil toneladas de lixo, onde 40% são 
materiais que  podem ser reciclados, dos quais apenas 2% são reciclados. Dentre os 
materiais reciclados 40%  retornam a cadeia produtiva, enquanto os outros 60% são 

 
 
consumidos em queima energética(JUNIOR, 2008; apud GONÇALVES, 2006). Com esses 
números da para perceber que apesar dos investimentos governamentais e incentivos 
a população, os números em  relação  à reciclagem  de  matérias no país ainda são 
baixos, onde está incluso as embalagens de óleo lubrificante, objeto de estudo deste 
artigo. 

 
A reciclagem  das  embalagens  de  óleo  lubrificante  envolve  todo  um  processo  que 
começa desde o manuseio, armazenamento, transporte, etc. Até chegar a reciclagem 
propriamente dita. 

 
5.1. Coleta e armazenamento das embalagens 

 
Após a reposição ou troca do óleo em automóveis e equipamentos, as embalagens 
vazias devem  ser  submetidas ao processo de escoamento do óleo que restou nas 
paredes  e  no  fundo  da  embalagem.  A  embalagem  plástica  deverá  ser  colocada 
emborcada  no  equipamento,  para  que   o   máximo  de  óleo  possa  escorrer  da 
embalagem. 

 
O tempo que leva para o escorrimento varia de acordo com a temperatura do local, a 
viscosidade do óleo, etc. É recomendado que a embalagem seja mantida emborcada 
com um período mínimo de 1h, e que o período aconselhável é por volta de 24h de 
escorrimento. Após o escorrimento, fecha-se a embalagem de PEAD com a tampa da 
própria  embalagem,  que  não  deve  ser  descartada  para  evitar  mais  escorrimento 
durante  o  transporte,  e  encaminha  para  o  armazenamento  temporário  o  próprio 
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O óleo que escorreu das embalagens para os equipamentos são encaminhados para o 
refino em empresas especializadas no processo. 

 
O armazenamento  temporário  tem  como  objetivo  acumular  um  volume  maior  de 
embalagens à  medida que elas vão sendo usadas, o que facilita a negociação com 
empresas que trabalham com a reciclagem do produto. 

 
Este armazenamento deve seguir o estabelecido pela ABNT previstos em sua norma 
técnica 12.235/1992. Como regra geral, o local deve ter o piso impermeável, isento de 
materiais combustíveis e com dique de contenção para retenção do óleo lubrificante 
caso ocorra algum vazamento, deve ser um local fresco, ventilado, longe de fontes de 
ignição e à pressão atmosférica, pois temperaturas  elevadas podem degradar óleo 
lubrificante contido nas embalagens plásticas usadas causando odor desagradável em 
razão do desprendimento de gás sulfídrico (H2S). Como medida adicional no caso de 
vazamento ou derramamento, é fortemente recomendado que o óleo lubrificante não 
seja direcionado para quaisquer sistemas de drenagem pública, e sim, juntamente com 
efluentes oleosos,  deverá ser encaminhado para sistemas de tratamento água-óleo. 
(FIESP, 2007). 

 
 

5.2. Formas de reciclagem 
 

São  várias  as  formas  de  tratamento  ou  disposição  final  das  embalagens  como: 
Reciclagem, incineração, disposição final em aterros, etc. O que influencia na 
escolha do  processo  são  fatores  como:  estratégia  do  empresário  em  seu  plano  
gerencial, observando-se os fatores econômicos,  ambientais e sociais de sua 
empresa. (FIESP, 
2007
). 

 
São  várias  também  as  formas  de  reciclagem  das  embalagens,  como:  
Reciclagem mecânica,   reciclagem   química   e   reciclagem   energética.   (JUNIOR,   
2008)   Como mostraremos a seguir. 

 
5.2.1 Reciclagem mecânica 

 
A reciclagem  mecânica  consiste  na  transformação  dos  plásticos  pós-consumo  
em grânulos que podem ser reutilizados na produção de  outros produtos, como: 
sacos de lixo,  solados,  pisos,   mangueiras,  componentes  de  automóveis,  e  até  
em  outras embalagens de óleo lubrificante, entre  outros. Esse tipo de processos é 
dividido em etapas como mostra a figura 6. (AMBIENTE BRASIL, 2006) 

 

0751



SILVA et al (2011) 
 
 

. 

 
Figura 5 – Etapas do processo de reciclagem 

mecânica 
Fonte: Ambiente Brasil, 2006. 

Cada processo consiste em: 
 

Tabela 1 - Processos da Reciclagem Mecânica. 
 

Processo Característica 
 

Separação 
Os diferentes tipos de plásticos são separados em uma esteira de 
acordo com a identificação ou com o aspecto visual. Nesta etapa 
são separados também rótulos de diferentes materiais e produtos 
compostos por mais de um tipo de plástico. 

 
 
 
 

Moagem Nesta etapa o plástico é fragmentado em pequenas partes. 
 

Lavagem 
Agora o plástico será lavado com água, para que sejam retirado 
contaminantes  presentes  no  plástico.  E  essa  água  após  ser 
utilizada   passa   por   um   processo   de   tratamento   para   ser 
reutilizada ou, seja despejada como efluente. 

 
Aglutinação 

Além  de   completar   a   secagem,   o   material   é   compactado, 
reduzindo-se assim o  volume que será enviado à extrusora. O 
atrito dos  fragmentos contra a parede do equipamento rotativo 
provoca elevação da  temperatura, levando à formação de uma 
massa plástica. 

 
 
 

Extrusão 

A extrusora funde e torna a massa plástica homogênea. Na saída 
da extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um "espaguete" 
contínuo, que é resfriado com água. Em seguida, o "espaguete" é 
picotado em um  granulador e transformando em pellet (grãos 
plásticos). 

 
Fonte: Ambiente Brasil, 2006. (adaptada) 
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5.2.2 Reciclagem química 

 
A  reciclagem  química  reprocessa  plásticos,  transformando-os  em  petroquímicos 
básicos que servem como matéria-prima em refinarias ou centrais petroquímicas. 
Seu objetivo  é  a  recuperação  dos  componentes  químicos  individuais  para  
reutilizá-los como produtos químicos ou para a produção de novos plásticos. 
(AMBIENTE BRASIL, 2006) 

 
Entre os processos de reciclagem química existentes, destacam-se: 

 
 

Tabela 2 – Processos de reciclagem química. 
 

Processo Características 
 
Hidrogenação 

As  cadeias   são   quebradas   mediante   o   tratamento   com 
hidrogênio  e  calor,  gerando  produtos  capazes  de  serem 
processados em refinarias. 

Gaseificação Os plásticos são aquecidos com ar ou oxigênio, gerando-se gás 
de síntese contendo monóxido de carbono e hidrogênio. 

Quimólise Consiste   na   quebra   parcial   ou   total   dos   plásticos   em 
monômeros na presença de Glicol/Metanol e água. 

 
Pirólise 

É a quebra das moléculas pela ação do calor na ausência de 
oxigênio.   Este   processo   gera   frações  de   hidrocarbonetos 
capazes de serem processados em refinaria. 

Fonte: Ambiente Brasil, 2006 (adaptada) 
 
5.2.3 Reciclagem energética 
 

É a recuperação da energia contida nos plásticos através de processos térmicos. A 
reciclagem  energética distingue-se  da  incineração por utilizar os resíduos 
plásticos como  combustíveis  na  geração  de  energia  elétrica.  Já  a  simples  
incineração  não reaproveita  a  energia  dos  materiais.  A  energia  contida  em  1  
kg  de  plástico  é equivalente  à   contida  em  1  kg  de  óleo  combustível.  Além  
da  economia  e  da recuperação de energia, com a reciclagem ocorre ainda uma 
redução de 70 a 90% da massa  do  material,  restando  apenas  um   resíduo  inerte  
esterilizado.  (AMBIENTE BRASIL, 2006) 

 
O calor pode ser recuperado em caldeira, utilizando o vapor em energia elétrica e/ou 
aquecimento. Testes em escala real na Europa comprovaram os bons resultados da co- 
combustão  dos  resíduos  de  plástico  com  carvão,  turfa  e  madeira,  tanto  técnica, 
econômica, como ambientalmente. A queima de plásticos em processos de reciclagem 
energética reduz o consumo de combustíveis com impacto na  economia de recursos 
naturais. A reciclagem energética é realizada em diversos países da Europa,  EUA e 
Japão e utiliza equipamentos da mais alta tecnologia, cujos controles de emissão são 
rigidamente seguros, anulando riscos à saúde ou ao meio ambiente. (JUNIOR, 2008) 
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6. DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA RECICLAR O PEAD 
 
As embalagens plásticas pós-uso, provenientes da troca de óleo lubrificante, precisam 
ser coletadas e  armazenadas para reciclagem ou reuso. Os postos de combustíveis 
descartam diariamente para o meio ambiente, frasco de Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD), após serem utilizadas, contaminadas com óleo lubrificantes. 

 
O óleo  residual,  contido  nestes  frascos,  aumenta  o  índice  de  fluidez  do  plástico, 
dificultando  o   processo  de  reciclagem,  prejudicando  a  qualidade  dos  artefatos 
reciclados produzidos, devido à deformidade e a presença de odor de óleo. (JUNIOR, 
2008). 

 
Quando a coleta não é feita seletivamente nos postos revendedores de combustível, 
ocorre uma perda no processo, pois as embalagens plásticas contaminadas com óleo 
lubrificante   automotivo   são   misturadas   com   outras   embalagens   plásticas   não 
contaminadas, prática esta que precisa ser  interrompida. A ausência de um processo 
de descontaminação, até há pouco tempo, e a falta de consciência ambiental, faz com 
que alguns recicladores processem os frascos contaminados com óleo, misturados aos 
frascos não contaminados (JUNIOR, 2008). 

 
A parcela não coletada (mais volumosa) é enviada para as áreas de destinação de lixo, 
juntamente com o lixo urbano, reduzindo a vida útil daquelas áreas, devido o tempo 
de biodegradação do PEAD ser superior a 100 anos. Além de haver a perda do mesmo. 
(JUNIOR, 2008). 

 
Faz-se necessário que as embalagens de óleo lubrificante após serem utilizadas sejam 
coletadas, em  locais apropriadas nos postos de combustíveis, A embalagem plástica 
deverá  ser  emborcada  por  pelo  menos  1  hora,  a  fim  de  reduzir  ao  máximo  a 
quantidade  de  óleo  lubrificante  residual   condita  na  embalagem.  As  embalagens 
plásticas usadas contendo óleo lubrificante são classificadas como resíduos perigosos 
para  transporte,  conforme  Resolução  n°  420/2004  da  ANTT,  com  o  código  ONU 
(Organização das Nações Unidas) n° 3082. (FIESP, 2007) por isso é importante que haja 
o transporte adequado para as cooperativas que, após beneficiamento encaminham 
para os recicladores. 

 
6.1 Reciclagem 

 
A reciclagem do PEAD é um ótimo negócio devido a sua rentabilidade, a economia de 
energia  e  de   matéria  prima,  além  de  uma  forma  ambientalmente  correta  de 
tratamento desses co-produtos. O setor de reciclagem é o segundo maior segmento do 
mercado ambiental brasileiro. O faturamento  registrado nesse setor em 1998 foi da 
ordem de US$ 1 bilhão. Em razão de se ter investido novas tecnologias nessa área, em 
2000 foram faturados perto de US$ 240 milhões na área de excedentes industriais 
perigosos, envolvendo o tratamento, a disposição final e a consultoria. (FIESP, 2007) 

 
Porém existem vários fatores que dificultam que esse material seja reciclado, entre 
esses podem ser citados: 
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 A falta de locais para a disposição final – Há uma falta expressiva de locais 

adequados para a disposição final de resíduos sólidos. 
 
A dificuldade na implantação de novos empreendimentos de tratamento e disposição 
final por sua  vez  está atrelada a três fatores principais, que  são: custos elevados, 
lentidão do processo de  análise e licenciamento de novas unidades e a repulsa de 
prefeituras na implementação de sistemas de tratamento e disposição final, conhecido 
como efeito Nimby (do inglês not in my backyard) (FIESP, 2007). 

 
 Custos elevados para disposição – Juntamente com a falta de locais estão os 

custos desse processo, que por sua vez tornam o tratamento e disposição final 
dos resíduos difícil de serem cumpridos. 

 
Os custos médios por tonelada de tratamento/disposição final de  resíduos sólidos 
podem variar de R$ 50 a R$ 3.000, dependo da forma adotada (Aterro Industrial classe 
I, Aterro Industrial classe II – não  perigoso, co-processamento ou incineração). Cabe 
ressaltar que esses custos não contemplam aqueles referentes ao transporte, os quais 
variam em função da localização da empresa, do local de tratamento/disposição final, 
freqüência de descarte, quantidade, tipo, classificação do material, etc. (FIESP, 2007). 

 
 Fiscalização e controle - Há vários órgãos de fiscalização e controle ambientais 

que atuam nos três níveis federativos na área de resíduos sólidos. Submetidas a 
uma infinidade de órgãos de controle e a uma legislação vasta, em alguns casos 
contraditórios, verifica-se que as empresas necessitam urgentemente gerenciar 
seus resíduos sólidos e co-produtos, como uma forma de prevenção a possíveis 
problemas futuros, principalmente ligados a multas, processos civis e criminais. 
(FIESP, 2007). 

 
Em muitas  pesquisas  desenvolvidas  por  universidades  de  todo  o  Brasil  é  possível 
perceber a  dificuldade que se tem de reciclar o PEAD. Nestas, são testados vários 
métodos  pra  tentar  eliminar  o  óleo  residual  das  embalagens  de  óleo  lubrificante, 
muito deles utilizando solventes, lavagens e outros. 

 
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 
(SINDICOM)  realizou uma pesquisa, para que seja feita a reciclagem das embalagens 
de  PEAD  através  de  processos  ambientalmente  mais  limpos,  e  foram  obtidos  os 
seguintes resultados: 

 
1.   Extrusão em cascata:  foram  usadas  duas extrusoras para granular o plástico e 

remover o óleo  por volatilização e degasagem. Não ocorreu a remoção total do 
óleo   neste   processo.   Os   frascos   fabricados   com   os   “pellets”   produzidos 
apresentaram odor e imperfeições (SANTIAGO, 2003). 

 
2.   Extração do  óleo por  solvente: os frascos moídos foram lavados com solvente 

orgânico para extração do óleo. O processo é eficiente na remoção do óleo, porém 
foi  abandonado  devido  à   alta  inflamabilidade  e  periculosidade  do  solvente 
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(SANTIAGO, 2003); 
 
3.   Lavagem com detergente: foi o processo escolhido por apresentar eficiência na 

remoção do  óleo  e risco operacional reduzido. Consiste na lavagem dos frascos 
moídos com solução de  detergente para remoção do óleo. Após a separação do 
plástico, a emulsão água-óleo é tratada por processo físico-químico. A água tratada 
é reciclada no processo, e o resíduo sólido (óleo e  impurezas) é  enviado para 
incineração.  O  plástico  moído,  após  enxágüe  e  secagem,  é   extrusado  para 
obtenção de “pellets” reciclados, os quais são utilizados puros ou misturados com 
resinas virgens na fabricação de artefatos plásticos (SANTIAGO, 2003). 

 
Logo é possível concluir que por mais que quase todo o resíduo seja removido através 
desses processos, dificilmente são removidos 100%, ou estes não são viáveis devido o 
alto custo. 

 
7. METODOLOGIA 

 
Como  instrumentos  de  coleta  de  dados,  optamos  por  aplicar  um  questionário 
uniformizado,  tendo em vista que cada opção de coleta de dados implica em graus 
diferenciados de respostas que  irão contribuir para o estudo realizado e que cada 
instrumento ou forma de coletar dados tem seus limites e possibilidades. 

 

Os sujeitos envolvidos diretamente na investigação são os profissionais encarregados 
em  realizar  a  troca  de  óleo  e  alguns  gerentes  dos  postos  de  combustíveis.  Os 
funcionários ficaram  responsáveis de responder questões voltadas para a troca de 
óleo, enquanto que os gerentes ficaram responsáveis por questões que exigiam dados 
internos. 

 

Utilizamos de um questionário uniformizado por representar rapidez, economicidade e 
seu uso  permite  alcançar o maior número de indivíduos sem que seja necessária a 
presença  de  um  entrevistador.  De  acordo  com  Minayo  (2004)  esse  instrumento 
contribui,   com   certa   eficácia,   na   padronização   das   questões   apresentadas   ao 
entrevistado, facilitando a compilação e a comparação das respostas e conseqüente 
utilização de uma análise estatística. Outro ponto positivo é a garantia de anonimato 
por parte do investigado, afinal nem todas as pessoas estão dispostas a revelar suas 
queixas ou eventuais fraquezas. 

 

Investigar todos os postos de combustíveis do Município de Natal RN seria uma tarefa 
árdua e dispendiosa que tomaria uma enorme quantidade de tempo. Por isso houve 
uma  amostragem  de  estabelecimentos  situados  em  duas  regiões  geográficas  do 
munícipio. 

 

Com a  escolha  do  instrumento  de  pesquisa,  iniciou-se  um  cuidadoso processo  de 
formulação das  questões. Procurou-se estabelecer uma sequência lógica (do simples 
para  o  complexo)  evitando-se  ambiguidades,  de  modo  que  o  instrumento  fosse 
aplicado com o menor índice de erro possível. A aplicação de um pré-teste, com dois 
postos, foi essencial para eliminar algumas arestas que poderiam gerar pontos falhos e 
comprometer   todo   o   processo   da   investigação.   Após   os   devidos    ajustes   e 
reformulações, o questionário foi elaborado com seis questões abertas, sete questões 
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fechadas e sete compostas pelos dois quesitos. 
 

Nas perguntas fechadas apesar de estarem limitadas às alternativas apresentadas, 
vemos a  possibilidade de ser facilmente aplicáveis e analisáveis; enquanto que nas 
perguntas abertas (de  resposta livre) os pesquisado escreveriam livremente sobre o 
tema proposto. Vale frisar que na maioria das questões fechadas (sete de um total de 
vinte) havia um número considerável de  alternativas, onde na última opção havia o 
item “outros” com um espaço para o profissional  especificar algum elemento não 
configurado nas alternativas. Esse modelo de questão permitiu uma  maior liberdade 
de  expressão,  já  que  o  entrevistado  não  ficou  limitado  apenas  às  alternativas 
propostas. 

 

Realizamos visitas aos postos de combustíveis no período de agosto e outubro de 
2011. A investigação prosseguia com um contato com o profissional, que recebia o 
questionário uniformizado que podia ser respondido no momento. 

 

Posteriormente  para  análise  do  questionário,  utilizaram-se  alguns  elementos  da 
análise  de  conteúdo.  A  finalidade  da  análise  de  conteúdo  é  produzir  inferência, 
trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por procedimentos mais ou 
menos complexos. 

 
 
8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Dentre as informações obtidas, foi constatado que 90% dos funcionários entrevistados 
receberam  capacitação para desenvolver atividades na área de troca de óleo, mas 
houve aqueles que não  receberam capacitação para atuar no ramo. Sendo que em 
33%   dos  postos,   os   contratantes   exigem   experiência   como   pré-requisito   para 
contratação,  seguido por 29% que não exigem nenhum critério, ou seja, contratam 
pessoas  que  não  estão  capacitadas  nem  tampouco  habilitadas  para  atuarem  na 
profissão. 

 
Outra informação importante é que entre os quatro tipos de óleos existentes (vegetal, 
mineral,   semissintético  e  sintético),  apenas  três  são  comercializados  os  postos 
pesquisados: Mineral, Semissintético e Sintético. O gráfico a seguir mostra, dentre 
estes, qual o mais vendido: 

 

Tipo de óleo lubrificante mais 
vendido 

 
 
 
 

s emi s s i ntéti co 
37% 
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Figura 6 - Tipo de óleo mais vendido. 
Fonte: Autores 

 

Observando as porcentagens, percebe-se que o óleo lubrificante do tipo mineral é 
mais  vendido  no  mercado,  podendo  ressaltar  que  dos  três,  este  tipo  é  o  menos 
poluente,  pois  os  óleos  minerais  são  obtidos  da  separação  de  componentes  do 
petróleo, sendo uma mistura de vários compostos, não envolvendo muitos processos 
químicos, sendo assim menos poluentes que os  outros. Já os  óleos sintéticos são 
obtidos  por  reação  química,  havendo  assim  maior  controle   em   sua  fabricação, 
permitindo   a   obtenção   de   vários   tipos   de   cadeia   molecular,   com   diferenças 
características  físico-químicas  e  por  isso  são  produtos  mais  puros  e  os  óleos 
semissintéticos ou de base sintética empregam mistura em proporções variáveis de 
básicos minerais e sintéticos, buscando reunir as melhores propriedades de cada tipo, 
associando a otimização de custo, uma vez que as matérias-primas sintéticas possuem 
custo muito elevado. (FAVRETTO,2010). 

 
Seguindo com a análise dos dados, pôde-se observar que nem todos os postos (19%) 
entrevistados  não obedecem ao quesito de escorrimento das embalagens e ao seu 
tempo mínimo de escorrimento, que como já foi citado anteriormente, corresponde a 
24 h, sendo que 70% não estão de acordo com esse padrão (como mostras o gráfico 
abaixo). Do  óleo  que escorreu apenas 38% é encaminhado para um re-rrefino, que 
segundo a FIESP (2007), é o destino correto, prática que é regida pela Portaria ANP nº 
81, de 30 de abril de 1999. 
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Figura 7 Tempo de Escorrimento. 
Fonte: Autores. 

 
 
 
Quanto às embalagens utilizadas, foi constatado que 90% são encaminhadas a coleta, 
que é feita por empresas especializadas no tratamento correto destas, prática esta que 
tem que obedecer às diretrizes  instituídas pela Resolução Conama nº 362, de 23 de 
junho de 2005 (FIESP, 2007). Os outros 10% tem como destino o lixo urbano, como foi 
explicado ao longo do artigo, é uma atitude que pode causar sérios prejuízos à saúde 
humana e ao meio ambiente. Das que são coletas, 52% são encaminhadas  para a 
incineração, e apenas 29% vão para reciclagem, que é decorrente do seu custo, pois a 
incineração  é  mais  econômica  financeiramente  que  a  reciclagem,  os  proprietários 
acabam optando assim por ela, tendo uma visão financeira e não propriamente uma 
preocupação ambiental. 

 
Em muito dos postos foi observado e fotografado (imagens abaixo) um total descaso 
por  parte  dos   funcionários  com  os  próprios  instrumentos  de  trabalho,  como: 
Equipamento de escorrimento  servindo como depósito de flanelas; dispensa, onde 
uma parte dos óleos que são armazenados, desorganizadas; em vários postos o local 
onde é feita a troca, apenas uma pequena parte recebe o piso impermeável, que é o 
que  protege  o  solo  e  o  lençol  freático  no  caso  de  um  escorrimento  do  óleo;  os 
funcionários  que  realizam  a  troca,  junto  com  os  frentistas,  não  usam  todos  os 
equipamentos  de  proteção  individual  (luvas,  óculos,  máscara,  etc.),  podem  assim 
haver, como já houve, acidentes que poderiam ser evitados ou gerar menos danos; o 
óleo  que  escorreu  das  embalagens,  em  alguns  casos,  são  reutilizados  por  outras 
pessoas,  um  destino  totalmente   inadequado;  tambores  de  armazenamento  das 
embalagens vazias e até alguns locais de troca se encontram ao ar livre, expostos ao 
sol, umidade, etc. E pouquíssimos postos realizam um trabalho  ou conscientização 
ambiental. 
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Figura 9 - Figura 6: Dispensa. Fonte: Autores 

Figura 8 – Equipamentos de escorrimento 
Fonte: autores 
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Figura 10 – Local de armazenamento. 
Fonte: autores 

 
 
 
Vale salientar  que  vários  postos  se  encontravam  em  reforma  para  se  adequar  as 
exigências do “selo verde”. Esse selo é obtido pelos postos que estão de acordos com 
normas ambientais, que visam evitar contaminação do solo por causa, principalmente, 
de vazamentos, que estavam acontecendo eventualmente na região da grande Natal- 
RN. 
 
Comparando os dados obtidos com a pesquisa de mesmo tema realizado em Rio Claro- 
SP, por Lopes,  P. R. M.; Domingues, R. F.; Bidóia, E. D.; pela Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita  Filho”, percebe-se que há um repetimento de atitutes 
inadequadas  por  parte  dos  postos,  como:  tempo  de  escorrimento;  o  destino  das 
emabalagens após o uso e do óleo residual; há também a preferência pela incineração 
das embalagens ao invés da reciclagem; falta de consciência ambiental por parte dos 
funcinários, e os proprietários não instimulam essa conscientização; a venda de óleo 
lubrificante também tem um número baixo. Comprovando assim, que tais problemas 
não estão limitados apenas à cidade de Natal-RN, mas se abrange a todos os postos, 
independente de localização. 

 
9. CONCLUSÃO 

 
De acordo com o estudo realizado e os dados obtidos na pesquisa, ainda há a falta de 
conscientização ambiental por parte não só dos funcionários que realizam a troca, mas 
também da população em geral,  que não se interessa em conhecer ou cobrar uma 
atitude responsável das pessoas encarregadas de cumprir estas tarefas, como também 
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há  aqueles  que  só  visam  lucro  e  não  querem  pagar  pelo  serviço  de  coleta.  As 
consequências dessas atitudes são: embalagens sujas de óleo misturadas com  o  lixo 
comum, podendo ir parar em lixões, causando a poluição do solo, água, prejudicando a 
fauna e a flora de um modo geral, além da própria saúde do ser humano, devido ao 
contato direto, principalmente, com catadores de lixo, tendo em vista que, apesar de 
ser um material resistente, o PEAD pode ser reciclado e o óleo re-rrefinado para ser 
utilizado na produção de produtos diversos,  as  embalagens de óleo lubrificante são 
100%  reaproveitáveis,  basta  haver  um  incentivo  para  que  as  pessoas  tomem 
conhecimento e se posicionem sobre o assunto. 
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RESUMO 
O objetivo do trabalho foi realizar um 
diagnóstico dos problemas ambientais do 
município. O estudo foi desenvolvido com 
base na avaliação de dados obtidos por meio 
de entrevistas semi-estruturadas a população 
de Assú/RN, bem como pesquisa in loco (nas 
ruas da cidade em dias de coleta de lixo e no 
local onde o lixo é depositado), no período de 
01 de agosto a 10 de novembro de 2011. 
Constatou-se que no município existe a 
necessidade de um programa de educação 
ambiental visando sensibilizar a população de 
Assú no sentido da adoção de programas e 

ações que devem ser desenvolvidos, por parte 
do poder público local, tais como: 
implementação da coleta seletiva, instalação 
de um aterro sanitário e o saneamento básico 
do município. Outras melhorias ambientais no 
município podem ser viabilizadas por meio da 
substituição do uso dos agrotóxicos por 
adubos naturais e/ou outras maneiras 
sustentáveis no preparo da terra sem a 
utilização de queimadas. O uso de madeira de 
reflorestamento, ou mesmo a substituição de 
madeira por gás natural nas Cerâmicas.  

 
 
 

ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS OF THE MUNICIPALITY OF ASSU/RN 
ABSTRACT 
The objective of the study was a diagnosis of 
environmental problems in the municipality. 
The study was developed based on evaluation 
of data obtained through semi-structured 
interviews of the population Assú / RN, as 
well as research on the spot (on the city 
streets on garbage collection day and the 
place where the waste is deposited), the 
period from 01 August to 10 November 2011. 
It was found that the municipality there is a 
need for an environmental education program 
aimed at sensitizing the population of Aswan 
towards the adoption of programs and actions 
that should be developed by the local 
government, such as implementation of 

selective collection, installation of a landfill 
and sanitation of the municipality. Outras 
melhorias ambientais no município podem ser 
viabilizadas por meio da substituição do uso 
dos agrotóxicos por adubos naturais e/ou 
outras maneiras sustentáveis no preparo da 
terra sem a utilização de queimadas. Other 
environmental improvements in the 
municipality can be made possible by 
replacing the use of pesticides on natural 
fertilizers and / or other sustainable ways to 
prepare the land without the use of fire. The 
use of reforestation wood, or even the 
replacement of wood by natural gas in 
Ceramics. 

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN 
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INTRODUÇÃO 
 

O meio ambiente físico, nesse último século, tem sido bastante afetado pelos 
efeitos da ação humana, que tem acarretado problemas como: o aumento da concentração de 
dióxido de carbono na atmosfera, acidificação das águas e dos solos, a partir da exploração de 
recursos energéticos não renováveis, além do desmatamento das florestas nativas. 

A poluição do ar iniciada com a queimada das matas nativas teve um aumento 
considerável após a revolução industrial, com a queima de combustíveis fósseis e de origem 
vegetal. A poluição das águas, também foi bastante agravada, nos últimos anos, pela liberação 
de forma maciça de grandes volumes de elementos tóxicos estáveis e nocivos ao meio 
ambiente, prejudicando os meios aquáticos do planeta. 

Os solos, em sua maioria, foram bastante atingidos, pelo efeito do processo de 
erosão, de desertificação, de salinização e outros. Estima-se que uma quinta parte da superfície 
cultivável e um quinto das florestas tropicais do mundo tornaram-se inférteis. A cada ano são 
perdidos 20 milhões de hectares de floresta e 25 bilhões de toneladas de húmus do solo. 
(BRASIL CIMA,1991) 

Segundo ODUM ( 1988), 
A rápida urbanização e crescimento das cidades, durante a última metade do 
século, mudou a fisionomia da Terra mais do que, provavelmente qualquer 
outro resultado da atividade humana em toda a História. Mesmo nos países 
economicamente pobres, as cidades estão crescendo num ritmo muito mais 
rápido do que a população em geral. (...) Mas a falta de infra-estrutura para o 
tratamento de efluentes industriais muitas vezes resulta num impacto local 
mais grave que o provocado pelas cidades de região tecnologicamente mais 
avançadas. 

O progresso da industrialização possibilitou o desenvolvimento de novos materiais 
artificial e descartável, que rapidamente difundiram-se e proporcionaram o aparecimento de 
novos resíduos, não biodegradável, por exemplo, os rejeitos radioativos e das substâncias 
tóxicas. 

Neste contexto, o município do Assú/RN (Figura 01), também está inserido, o 
crescimento e urbanização da cidade não foi acompanhado pelo aumento de infra-estrutura 
urbana, o que gerou problemas básicos, como a carência de saneamento e de um sistema de 
limpeza pública adequado, entre outro. Assim, na busca de conhecer o ambiente urbano do 
Assú/RN esse trabalho objetiva realizar um diagnóstico dos problemas ambientais do 
município, proposto nos objetivos específicos do projeto intitulado “Educação Ambiental: uma 
estratégia de aprendizagem e de desenvolvimento sustentável”, na busca de desenvolver 
práticas de educação ambiental em municípios do Vale do Açu.  
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Figura 01 – Mapa do Rio Grande do Norte com destaque para o município de Assú/RN. 
 
 
PROCEDIMENTO CIENTÍFICO 

A pesquisa foi sistematicamente planejada e desenvolvida com base na avaliação de 
dados obtidos por meio de entrevista semiestruturadas, junto à população de Assú/RN, bem 
como pesquisa de campo in loco (nas ruas da cidade em dias de coleta de lixo e no local onde o 
lixo é depositado), no período de 01 de agosto a 10 de novembro de 2011. Os dados 
secundários foram obtidos através de pesquisa junto aos órgãos competentes, bem como 
levantamento bibliográfico em jornais, revistas especializadas, livros e internet. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O município de Assú localiza-se na microrregião do Vale do Açu a uma distancia de 
aproximadamente 220 km da Capital do Estado Natal. Possui uma população de 53.367 (IBGE, 
2010), o município conta com uma infra-estrutura de escolas (86), faculdade da UERN, 
UNIDERP e FCNSV, um hospital Estadual e oito estabelecimentos municipais e um privado 
(IDEMA, 2010).  

A base econômica do Assú é composta pela agricultura, principalmente a 
fruticultura irrigada para exportação, pecuária, as indústrias de cerâmica e petrolífera, a pesca 
e o setor de serviços que cresceu bastante nos últimos anos (IBGE, 2008).  

As diferentes atividades econômicas no município de Assú e a diversificada de 
oferta de estabelecimentos de ensino e de saúde têm contribuído para um aumento da 
população de migrantes vindos de outros municípios do Vale em busca de oportunidade de 
emprego e dos serviços oferecidos na Cidade, nesse sentido, a cidade de Assú é uma e 
referência estadual, sendo considerada cidade pólo da microrregião do Vale do Açu. 

Todavia, com base nos levantamentos realizados, nesse estudo, foi possível 
identificar que a infra - estrutura urbana de Assú não acompanhou o mesmo ritmo de 
crescimento da população e da oferta de serviços da cidade. Nas ruas da cidade é possível 
observar os problemas ambientais causados pela falta de saneamento básico e de coleta 
adequada de lixo. A pesquisa também identificou problemas de poluição visual, sonora e do ar, 
contaminação das águas e dos solos, queimadas e desmatamentos. 

↑N 
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Com base em pesquisa de campo realizada, verificou-se a presença de esgoto a céu 

aberto, com escoamento constante de água servida, em algumas ruas da cidade de Assú, a 
exemplos; a Rua Bernardo Vieira (Figura 02 a e b),Rua 24 de Julho, Rua José Leão e em Ruas do 
Bairro Bela Vista (Figura 03 a e b). As principais conseqüências da ausência de saneamento 
básico para os moradores do município do Assú são: o aumento da quantidade de mosquitos, 
um forte odor que invade as casas dessas ruas, além de servir de vetor para doenças junto à 
saúde pública. 

 

  
(a)                                                                        (b) 

Figura 02 (a e b) – Esgoto a céu aberto na Rua Bernardo Vieira em Assú/RN. 
             Fotos: J. S. Silva, 2011. 
 

  
(a)                                                                        (b) 

Figura 03 (a e b) – Esgoto a céu aberto na Rua do Bairro Bela Vista 
     Fotos: B. L. A. Farias, 2011. 

 
Outro problema de saneamento são os lixos sobre bueiros, quando chove uma 

grande quantidade de lixo se acumula em cima do bueiro e os entopem. A água sem ter um 
lugar para escoar se deposita na parte mais baixa da cidade, causando inundações. Os 
moradores dessas ruas que ficam no centro e em sua periferia acabam construindo uma 
calçada e a entrada de suas casas mais alta para suportar barrar a água, que toma conta da rua 
nesse período.  

O problema ambiental mais frequente no município é o descarte de lixo nas ruas da 
cidade. A população aos poucos jogam lixo que se aculmulam, até formarem um amontoado de 
lixo orgânico e inorgânico, causando transtornos já relatados anteriormente. 
É possível verificar pela cidade o descarte de lixo em alguns locais inadequados, esses locais 
impróprios, criados pelos moradores, para deposição final do lixo, também foram identificados 
em Natal e denominados por Costa (1999) de espaços críticos (espaços que expressam 
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condições de vulnerabilidade de grupos populares, e que são utilizados como depósito final do 
lixo urbano, apesar de não se destinarem a tais finalidades). 

Outra preocupação com o lixo em Assú é seu destino final. Todo lixo coletado na 
cidade é transportado para um lixão (Figura 04) localizado na Lagoa do Ferreiro, além de exalar 
mau cheiro é um vetor para atrair insetos junto à população que vive nas proximidades. O lixão 
a céu aberto produz o chorume, que pode escoar e contaminar o solo e o lençol freático. Outro 
fator preocupante é que o lixão localiza-se próximo a Lagoa do Piató, um dos pontos turísticos 
da cidade. 
 

 
Figura 04 – Lixão do município de Assú/RN. 

 Foto: J. S. Silva, 2011. 
 

O lixo e os esgotos têm sido encontrados também nas águas do rio Açu – Piranhas, 
embora não foram concluídas as analise das águas para comprovar os níveis de poluição das 
mesmas. Contudo, é possível diagnosticar a concentração de matéria orgânica acumulada 
(eutrofização) e poluição por lixo nas águas do rio em epígrafe.  

O aumento considerável de nutrientes na água pela presença de esgotos ou mesmo 
pela lixiviação de fertilizantes por meio da chuva causa um aumento do número de algas 
presentes na superfície da água (Figura 05). Essas algas retiram o oxigênio presente na água, 
com isso os peixes e animais que ali vivem morrem pela falta do oxigênio necessário a sua 
sobrevivência. Também existe a preocupação da população com a quantidade de agrotóxico 
lançados na fruticultura irrigada em locais próximo ao rio que pode estar contaminando as 
águas e toda uma cadeia alimentar presente nesse habitat. 

 
Figura 05 – Margem do rio Açu – Piranhas em processo de eutrofização. 

Foto: F. C. Lopes Junior, 2011. 
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Outro problema de poluição resultante do descartes de lixo, observado no 

município de Assú, foi, a poluição visual. Essa pode ser observada nas ruas de Assú nos outdoor 
rasgados, vários cartazes de propagandas colados nas paredes, dentre outros. A poluição 
sonora também foi identificada na pesquisa, os moradores reclamam do alto volume de som 
transmitidos pelos carros de propagada e pelos “paredões de músicas” nos carros particulares 
de alguns jovens. 

Os níveis de poluição do ar no município de Assú não foram quantificados, contudo 
qualitativamente verificou-se a existência de uma expressiva quantidade de CO2 lançados na 
atmosfera local pelas Cerâmicas (Figura 06), muitas delas localizadas próximas a área urbana. 
As cerâmicas de Assú e cidades circunvizinhas utilizam fornos à lenha que além de liberarem 
gases poluentes na atmosfera contribuem para a retirada de madeira da vegetação de 
Caatinga.  
 

 
Figura 06 – Cerâmica de Danúbio Pinto com destaque para os gases poluentes e o lixo- 
Assú/RN. 
Foto: J. S. Silva, 2011 

 
A pesquisa também verificou o desmatamento e as queimadas no município de 

Assú (Figura 07), além de contribuírem para o lançamento de gases poluidores na atmosfera, 
também colabora com a destruição do solo e da vegetação nativa. Em Assú as principais causas 
de queimadas, identificadas, foram: a limpeza do solo para o plantio, realizadas por 
agricultores, a queima de lixo doméstico realizada, na maioria das vezes, pela população mais 
carente e o desmatamento. O desmatamento é conseqüência, principalmente, da necessidade 
de madeireiras para as cerâmicas. 

 

 
Figura 07 – Queimado do solo para limpar o terreno. 
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                                 Foto: F. C. Lopes Junior, 2011. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se a necessidade de um programa de educação ambiental com objetivo de 
sensibilizar a população de Assú no sentido de mudança de hábitos domésticos visando 
amenizar a quantidade de lixos jogados nas ruas, bem como, a contribuição com programas e 
ações que devem ser desenvolvidos, por parte do poder público local, tais como: implantação 
da coleta seletiva, instalação de um aterro sanitário e o saneamento básico do município. 

Vislumbrando a aplicação de um modelo sustentável no município de Assú/RN, 
alternativas são possíveis de serem viabilizadas, tais como; a substituição do uso dos 
agrotóxicos por adubos naturais e práticas agrícolas adequadas no preparo da terra sem a 
utilização de queimadas. Quanto ao desmatamento da caatinga nativa, tem-se o uso de 
madeira de reflorestamento, briquetes, ou mesmo a substituição de madeira por gás natural 
nas Cerâmicas.  
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RESUMO  
 

A pesquisa EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ: UM OLHAR SOBRE A 
PRÁTICA DOCENTE, está vinculada à linha de pesquisa 
Educação Ambiental e Qualidade de Vida, que integra o 
Núcleo de Pesquisas sobre Dinâmicas Socioambientais 
no Trairi – NUPEDS, do IFRN Campus Santa Cruz. O 
principal objetivo da pesquisa é investigar como 
ocorrem as práticas de educação ambiental nas escolas 
de ensino fundamental e médio do município de Santa 
Cruz, no Rio Grande do Norte.  Para alcançar esses 
objetivos elegemos a pesquisa qualitativa como 

metodologia e a aplicação de questionários como 
técnica de coleta de dados. Foram aplicados 
questionários em 11 escolas do município de Santa Cruz, 
e apresentamos, no decorrer deste trabalho, algumas 
análises e tecemos algumas considerações a respeito 
dos dados construídos até o momento. Esperamos, com 
este trabalho, contribuir para a formulação e 
implantação de um programa de formação continuada 
para os professores das escolas participantes da 
pesquisa. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Educação Ambiental, Prática Docente, Formação Continuada. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CITY OF SANTA CRUZ: A LOOK ON THE TEACHING 
PRACTICEABSTRACT 

 
The research ENVIRONMENTAL EDUCATION IN 

THE CITY OF SANTA CRUZ: A LOOK ON THE TEACHING 
PRACTICE, is linked to the line of research 
Environmental Education and Quality of Life, part of the 
Center for Research on Socio-environmental dynamics 
in Trairi - NUPEDS, IFRN the Santa Cruz campus. The 
main objective of this research is to investigate how 
practices occur for environmental education in 
elementary schools and middle of the city of Santa Cruz, 
in Rio Grande do Norte. To achieve these goals we have 
chosen as the qualitative research methodology and 

questionnaires as data collection technique. 
Questionnaires were administered to 11 schools in the 
municipality of Santa Cruz, and we present in this paper, 
we have made some analysis and some considerations 
about the data built so far. Hopefully, with this work, 
contribute to the formulation and implementation of a 
program of continuing education for teachers of the 
schools participating in the survey. 

 

 

 KEY-WORDS: Environmental Education, Teaching Practice, Continuing Education. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ: UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA 
DOCENTE 

1. INTRODUÇÃO  

As questões ambientais permeiam nosso dia-a-dia, trazendo à tona discussões em relação à 
poluição, água, desertificação, clima, e a escola não pode se ausentar de tais debates. A necessidade 
de vivermos em harmonia com o ambiente do qual fazemos parte coloca em evidência a importância 
da educação ambiental em todos os níveis de escolaridade, de modo a construir valores que 
possibilitem uma convivência saudável com o ambiente e com as demais espécies de nosso planeta.  

São esses valores que possibilitarão, por sua vez, um desenvolvimento sustentável, partindo do 
princípio de que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos, evidenciando a necessidade de 
se combater o desperdício e otimizar os recursos naturais. Não podemos perder de vista o fato de que 
as questões ambientais estão intimamente relacionadas à qualidade de vida, exigindo planejamento 
cuidadoso em relação à ocupação do solo, tanto nas áreas rurais como urbanas, ao transporte, ao lazer 
e a proteção dos recursos naturais.  

Sabemos que a educação ambiental não se constitui em uma disciplina do currículo escolar, mas o 
mesmo deve integrar este campo do conhecimento através de práticas interdisciplinares, que devem 
ser identificadas e divulgadas, assim, justifica-se a necessidade de se conhecer as reais necessidades 
que as escolas, os professores e os alunos das escolas do município de Santa Cruz têm em relação à 
prática de educação ambiental, de modo a fornecer subsídios para a formulação e implantação de uma 
formação contínua para os professores que atuam em tais escolas. 

Entre os autores que estão embasando a investigação aqui apresentada estão aqueles que 
discutem a educação ambiental nas escolas, como Andrade (2000), Dias (2006) e Penteado (2007). 
Esses e outros autores subsidiarão a construção dos instrumentos de coleta de dados e embasarão a 
tabulação e análise dos mesmos, de forma a possibilitar uma discussão aprofundada das questões que 
permeiam a educação ambiental nas escolas do município de Santa Cruz. 

 

2. UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 
O município de Santa Cruz tem 31 escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. Os alunos pesquisadores, sempre em duplas, estão visitando essas escolas, aplicando um 
questionário com a coordenação pedagógica. Essa pesquisa de campo já foi realizada em 11 escolas, 
sempre dentro da abordagem qualitativa, priorizando a construção de dados a partir da aplicação do 
questionário e de uma entrevista semiestruturada. 

Das 11 escolas já caracterizadas, duas afirmaram que não desenvolvem projetos de educação 
ambiental, apresentando as seguintes justificativas: 

Escola A: Por ser uma escola nova. 

Escola B: A escola trabalha com educação em sala de aula, com apresentação de palestrantes e 
também trabalha com o tema a partir da campanha da fraternidade com todos os alunos através dos 
professores. Mas um dos principais motivos para não ser aplicado um projeto de verdade é pela falta 
de tempo, tendo em vista que há muitos compromissos sendo exercidos na esfera escolar, o que 
dificulta mais uma implantação de tal projeto. 

Podemos perceber, a partir das respostas fornecidas, que as escolas ainda não conseguiram se 
estruturar para desenvolver um projeto de educação ambiental, embora a Escola B trabalhe com a 
temática esporadicamente. 
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As outras nove escolas afirmam que desenvolvem projetos na área de educação ambiental, como 
vemos nas falas de alguns dos entrevistados: 

Escola C: Já desenvolvemos alguns projetos “Precisamos salvar o mundo”, que foi interdisciplinar e 
contextualizado envolvendo todos os alunos e professores. 

Escola F: A escola participou de um projeto uma conferência onde havia um projeto chamado 
“Despoluição do Rio Trairí”. A escola também realizou uma conferência junto com todos os alunos e 
professores. 

Escola I: Trabalho os bimestres de forma temática e com projetos pedagógicos diversos. Esse ano 
resolvemos trabalhar a questão ambiental durante todo o ano. O projeto é desenvolvido durante todo 
o ano letivo e têm como culminância a feira de ciências, envolve toda a comunidade escolar, todos os 
alunos e também suas famílias. 

Escola L: Um projeto de maior abrangência que envolveu alunos do ensino médio que foi sobre o 
lixo, reciclagem e qualidade de vida ambiental. Foram realizadas diversas atividades, como: pesquisa, 
aulas de campo com visitas a lugares de qualidade de vida ambiental saudável e não saudável. 
Construção de maquetes; Construção de viveiros de plantas medicinais com garrafas pet; Confecção e 
produção de materiais reciclados; Plantio na escola de árvores frutíferas, plantas ornamentais e 
grama, auxiliados pelos técnicos da EMATER. 

De acordo com os entrevistados, são várias as possibilidades de um trabalho de educação 
ambiental nas escolas: projetos interdisciplinares, conferências, feira de ciências, atividades de 
reaproveitamento de materiais e reciclagem, aulas de campo, plantio de árvores, dentre outras 
atividades que podem contribuir para que os alunos se conscientizem da importância do meio 
ambiente para nossas vidas.  

Essa conscientização é fundamental para que ocorram mudanças de práticas, pois somente 
quando as pessoas tiverem consciência da importância do meio ambiente para nossa sobrevivência é 
que as atitudes cotidianas estarão em consonância com as questões ambientais. 

Outra pergunta feita aos coordenadores pedagógicos das escolas refere-se ao interesse em 
participar de uma formação continuada em educação ambiental. Todos responderam que tem 
interesse, vejamos algumas falas: 

Escola I: Sim, pois acreditamos que a formação continuada é de extrema importância para a 
atuação docente. A escola possui uma formação continuada bem consistente que ocorre mediante a 
necessidade didático-pedagógica dos professores e demais profissionais da escola.  

Escola L: Certamente, porque são necessárias e urgentes ações de educação ambiental. Não só 
deveria haver formação continuada, como deveria ser uma exigência a inserção da educação 
ambiental nos currículos escolares. 

A partir dessas respostas, temos a confirmação da necessidade de uma formação continuada em 
educação ambiental. É preciso planejar e buscar formas de efetivar essa formação. 

 

3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A pesquisa ainda está em andamento, mas podemos considerar que já estamos conseguindo 
suscitar nos coordenadores pedagógicos das escolas a preocupação com a educação ambiental. 
Esperamos, com este trabalho, contribuir para a formulação e implantação de um programa de 
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formação continuada para os professores das escolas participantes da pesquisa, pois essa tem sido 
uma solicitação constante no grupo de entrevistados.  
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GESTÃO DE RESIDUOS: O DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS DO 
SETOR PETROLÍFERO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

E. R. Vale; F. V. Oliveira; J. R. Medeiros e J.B. Santos 
Núcleo de Estudo de Ciências e Tecnologias Ambientais –NECTA/IFRN- Campus Mossoró 

radnavale@hotmail.com; fernando.oliveira_14@hotmail.com;  josy_roberta@hotmail.com e 
jailton.barbosa@ifrn.edu.br  

 
 

RESUMO 
 
Com a finalidade de esclarecer a logística que envolve a gestão de resíduos sólidos no âmbito industrial 
no setor petrolífero, este trabalho menciona seus processamentos, métodos, políticas e as diversas 
preocupações ambientais que se devem ter quando se dirigimos a esse tema. As atividades indústrias 
geram um grande numero de resíduos e estes devem ser tratados de maneira adequada uma vez que 
são resíduos especiais. E para atenuar a problemática que o tema carrega é necessário dispor de 
medidas mitigadoras e tecnologias em defesa do meio ambiente, visando diminuir os impactos 
negativos e maximizar os positivos, para não comprometer o meio com a disposição de forma errada e 
que venha a prejudicar o ambiente causando uma serie de impactos que podem tomar grandes 
proporções ao meio ambiente como um todo, seja ele físico, biológico ou socioeconômico. A Petrobras, 
importante empresa nacional presente no estado do Rio Grande do Norte, construiu no município de 
Areia Branca-RN, o Aterro Industrial de Resíduos Sólidos, Classe I, adotando políticas ambientais visando 
a sustentabilidade e preocupação com meio ambiente, este é o local de disposição final dos resíduos 
provenientes das atividades que envolvem a extração e produção do petróleo no nosso estado que deve 
suprir as necessidades da geração desses resíduos na região. 
 
Palavras-Chaves: resíduos sólidos, petróleo, medidas mitigadoras, impactos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Política de gestão de resíduos sólidos 

A gestão dos resíduos sólidos é de suma importância para a melhoria de vida de 

toda a sociedade, assim como para o seu desenvolvimento sustentável, pois processa 

de forma apropriada os resíduos sólidos produzidos, gerando diversos benefícios 

sociais, ambientais e econômicos. Evitando também efeitos negativos originados pela 

ausência de uma gestão adequada de resíduos.  

A política de gestão de resíduos sólidos inclui a coleta, o tratamento e a 

disposição adequada de todos os produtos finais e seus derivados do sistema 

econômico, como também do sistema petrolífero, tanto no que se refere ao lixo 

convencional quanto ao lixo tóxico. Atualmente há consenso de que esta política deve 

operar de maneira que garanta a produção dos resíduos em menor quantidade desde 

as fontes geradoras.  

O estabelecimento de novas prioridades da gestão de resíduos sólidos provoca 

uma mudança significativa nos processos de coleta e disposição de resíduos. Os 

antigos modos de tratar esses resíduos, que tinham como primazia a montagem de um 

sistema cíclico, onde a quantidade de detritos a serem reaproveitados dentro do 

sistema de produção seja cada vez maior e a quantia a ser disposta, menor.  

Ao adotar medidas desse gerenciamento de resíduos sólidos tem-se como alvo 

o alcance de objetivos, tais como, a diminuição de consumo dos recursos naturais, de 

energia e material; redução da poluição conseqüente do processo produtivo e redução 

do volume de resíduos. 

Em geral o resumo das diretrizes da atual política de gerenciamento residual 

tem algumas prioridades, como por exemplo, evitar ou, quando possível, reduzir a 

produção de detritos; fazer reutilização, quando possível, ou reciclar os resíduos; 

utilizar a energia presente nos resíduos e dispor os mesmos. 

As prioridades da nova política de gerenciamento de resíduos sólidos são 

incorporadas na dimensão da sustentabilidade por dois motivos cruciais. 

Primeiramente, é possível minimizar o processo de degradação ambiental antes que 

isso aconteça, à medida que se impeça a produção de determinados detritos, 

reaproveita-se parte destes e “inertiza-se” o resto. Segundo, ao gerenciar a produção 

residual em todas as fases do sistema econômico, a atual política de gestão de 
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resíduos sólidos tem como alvo garantir, por um longo período, o equilíbrio da 

demanda por recursos naturais e do volume final de resíduos a serem dispostos, 

princípios essenciais na busca do desenvolvimento sustentável.   

 

1.2 Efeitos residuais na área do Petróleo e Gás Natural 

 

No que diz respeito as atividades petrolíferas, a exploração do petróleo causa 

diversos impactos ambientais. O primeiro impacto ocorre desde a análise sísmica, ao 

abrir trilhas para o estudo sísmico, montar acampamentos e provocar explosões para 

emitir as ondas sonoras no decorrer do estudo. Bem como o processo de produção, 

transporte e armazenamento de petróleo e seu diversos derivados pode causar 

contaminação tanto no meio terrestre como no aquático. Derramamentos do petróleo 

bruto no mar, despejos dos resíduos de lavagem de tanques no solo e vazamentos 

originários de tanques subterrâneos, são exemplos desta contaminação.  

Durante um longo período, a maior preocupação da indústria petrolífera em 

relação aos resíduos sólidos era com os oleosos, gerados pela mesma. Concentrando-

se somente na diminuição do óleo, com o objetivo de recuperar a parcela com valor 

comercial.  Ao final dos processos, sobravam os resíduos sólidos ou semi-sólidos, como 

a “borra oleosa” e o solo contaminado com petróleo, os quais, por não possuírem 

valor comercial, eram acumulados em lagoas, causando infiltrações no solo e 

contaminação ao meio ambiente. A disposição, tratamento e/ou reciclagem de tais 

resíduos constituem aspectos de grande importância na definição de políticas de 

gestão sustentável. Os escoamentos líquidos são tratados por meio de procedimentos 

físico-químicos e biológicos. Além de tornar mínima a origem de resíduos sólidos, as 

refinarias realizam coleta seletiva, que facilita a reciclagem para utilização própria ou a 

venda a terceiros. 

 

2. RESIDUOS INDUSTRIAIS E O SETOR DE PETRÓLEO DO RN 

2.1 Resíduos no âmbito industrial e seus métodos de gerenciamento 
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Os resíduos por si só, já acarretam uma série de problemas no segmento 

ambiental. O demasiado crescimento populacional vem causando o grande aumento 

do volume gerado e, em virtude disso, o meio ambiente como um todo está sofrendo 

diversas agressões No âmbito industrial devido seus grandes índices de crescimento, 

também se pode mencionar essa problemática que vem tendo sua propagação desde a 

revolução industrial. A forma de tratamento dos resíduos gerados é de total 

importância tanto para o meio ambiente, quanto para a sociedade. Por se tratar de 

atividades industriais a atenção deve ser redobrada, uma vez, que são nessas áreas as 

mais freqüentes presenças de materiais perigosos e mais importante ainda é que as 

indústrias conheçam a caracterização dos resíduos gerados e tomem as decisões 

técnicas corretas em todas as fases do tratamento dos resíduos (manuseio, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, disposição).  

Os métodos industriais utilizados para esses tipos de resíduos são a 

incineração, aterro industrial e reciclagem de resíduos sólidos.  

A grande vantagem na incineração é que ela permite reduzir o volume e peso 

dos resíduos em cerca de 60% a 90%, em contra partida a contaminação do ar devido a 

liberação de toxinas e a necessidade de uma disposição final das cinzas resultantes é o 

grande inconveniente desse método.  

Nos aterros industriais utilizam-se técnicas que permitem a disposição 

controlada destes resíduos no solo, sem causar grandes danos e minimizando ao 

máximo os impactos ambientais. Os aterros industriais são classificados nas classes I,II 

ou III, conforme a periculosidade dos resíduos a serem dispostos. Os aterros Classe I 

podem receber resíduos industriais perigosos; os Classe II, resíduos não-inertes; e os 

Classe III, somente resíduos inertes.  

Por fim, a reciclagem de resíduos sólidos pretende os transformar em matéria-

prima visando à economia no processo industrial a partir do reaproveitamento desses 

materias. 

2.2 Os Resíduos e o Petróleo no estado do Rio Grande do Norte 
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O Estado do Rio Grande do Norte produz cerca de 1.546.813.10 toneladas por 

ano de resíduos em geral, dos quais 3.362.81 são perigosos e o restante, não 

perigosos. No que diz respeito ao perfil da geração dos resíduos sólidos industriais, 

temos que, 99,78% são “não perigosos” e apenas 0,22% “perigosos”. Estima-se que 

por ano os aterros industriais no nosso estado recebem cerca de 35.000 toneladas 

desses resíduos e na categoria de extração de petróleo e gás natural e os seus serviços 

correlatos são gerados uma quantidade acima de 47.000 toneladas.  

O Rio Grande do Norte é o terceiro produtor brasileiro de petróleo e gás 

natural sendo esta a principal atividade extrativista mineral do estado. Segundo a 

Petrobrás, há reservas na ordem de 410 milhões de barris de petróleo e 133 milhões 

de gás natural na Bacia Potiguar. Desse modo, as atividades petrolíferas assumem vital 

importância para a economia do RN, sendo o recebimento de royalties uma das 

principais fontes de renda do estado, dos municípios e proprietários de terras com 

exploração. Com o aumento da produção petrolífera aumentará a geração de resíduos, 

necessitando, portanto, de locais adequados para seu destino final. Para tanto,  a 

Petrobras prevê a instalação de Centrais de Gerenciamento de Resíduos, onde serão 

recebidos, segregados e armazenados os resíduos provenientes das atividades de 

exploração e produção de petróleo no Rio Grande do Norte.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa se estrutura em revisão bibliográfica pertinente ao tema; pesquisa 

de campo com visita ao empreendimento; estudo do relatório de impacto ambiental 

da obra principal do artigo; estudo dos regulamentos e diretrizes das empresas do 

setor de Petróleo e Gás para a área de meio ambiente e, contou também com a nossa 

participação em Audiência Pública na Câmara Municipal do município de Areia Branca-

RN, em 28 de dezembro de 2010. 

 

4. DESCRIÇÃO DO LOCAL PARA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

GERADOS PELO SETOR PETROLÍFERO DA UO-RN/CE 
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4.1 Projeto do Aterro Industrial de Resíduos Sólidos de Classe I, normas, programas e 

sustentabilidade ambiental  

 

Visando mitigar os eventuais efeitos, devido o acumulo de resíduos e suprir as 

necessidades de geração do setor petrolífero da região, a Petrobrás construiu no 

município de Areia Branca, o Aterro Industrial de Resíduos Sólidos de Classe I, do Canto 

do Amaro, que servirá para disposição final de resíduos sólidos oriundos das atividades 

de exploração e produção de hidrocarbonetos como cascalho de perfuração, solo 

contaminado com óleo ou produto químico, entulho de obras, etc. O aterro constitui o 

complemento do Sistema de Gerenciamento de Resíduos do Campo de Canto do 

Amaro, fechando o círculo geração – redução reciclagem – acondicionamento - 

transporte – destino final dos resíduos produzidos no Campo Petrolífero integrante da 

Unidade de Operação e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará/UO–RNCE. Tem 

como finalidade também, armazenar os resíduos classe II e as cinzas provenientes do 

tratamento térmico por incineração dos resíduos armazenados nas centrais de 

resíduos existentes da UO-RNCE durante os 27 anos de exploração e produção de 

petróleo na Bacia Potiguar on-shore. 

Atendendo a uma série de rigorosas técnicas nacionais e internacionais de 

segurança, com a intenção de proteger o meio ambiente e conforme exigência do 

IDEMA, será edificado um Aterro Classe I, que é adequado para receber resíduos 

perigosos dessa natureza.  

No espaço atuante do aterro não há área protegida para qualquer tipo de 

legislação e o mais importante para construção é que ela seja feita de forma que não 

venha causar muitos impactos sobre o meio, seja ele físico, biológico e 

socioeconômico.   

No EIA/RIMA, a Petrobras informa que suas normas fazem da implantação do 

aterro, uma obra acompanhada da sustentabilidade e extrema responsabilidade 

ambiental, com o pensamento voltado para a preocupação com o meio ambiente e o 

futuro do planeta.  

No caso desta obra, a mesma só teve sua construção autorizada a partir de 

estudos ambientais que definiram que o aterro não tem risco de contaminação do 

aqüífero subterrâneo presente, que foi constatado que no local não há uso residencial, 
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sendo esta área vocacionada para atividades petrolíferas e o meio mostrou-se com 

suporte retratado nas variáveis dos componentes de solos, geologia, hidrogeologia, 

fauna e flora. Desse modo, o aterro atendendo a todos esses condicionantes, torna-se 

uma medida mitigadora de impacto ambiental produzido pelas atividades petrolíferas.  

Seguindo o que prevê a legislação ambiental, mais especificamente a Resolução 

CONAMA Nº 001/86, com intenção de proporcionar o monitoramento e registro da 

evolução ambiental da área, são formalizados programas que buscam atenuar os 

impactos negativos e potencializar os impactos positivos, assegurando o cumprimento 

das medidas propostas para a fase de instalação, de operação e de desativação. O 

aterro por si só, já se apresenta como medida mitigadora dos impactos dos resíduos 

resultantes da produção da empresa. Entretanto, as atividades do aterro também são 

geradoras de impactos adversos sobre o meio, necessitando de controle através de um 

planejamento prévio para sua instalação, sendo objeto de estudos criteriosos desde a 

conformação do projeto construtivo no qual se propõe perfeito cumprimento às 

normas e legislações específicas para implantação e operação.  

Um dos programas mais importante, que é o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), que visa atender a um conjunto de procedimentos e ações 

integradas, planejadas e implementadas a partir dos levantamentos técnicos 

realizados em todas as unidades da Petrobras no estado. O PGRS tem a finalidade de 

apresentar as informações e diretrizes para o gerenciamento das várias etapas que 

englobam todo o processo e atividades de exploração e produção do petróleo.  

A estatal dispõe também do sistema de gestão ambiental, que tem como 

princípio a não-geração e a minimização da geração dos resíduos. Nesse sistema são 

traçadas as ações relativas ao manejo dos resíduos, incluindo diretrizes de 

procedimentos para minimização na geração, segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta, transportes, armazenamentos, tratamentos e disposição final. 

Por meio dessas e de outras ações, conforme documentos da Petrobras, ela 

está sempre buscando atender a prevenção, mitigação e/ou anulação dos impactos 

decorrentes de resíduos gerados pelas atividades que acontecem no campo do 

petróleo, que apesar de estratégicas para o desenvolvimento e independência do país, 

tem seu preço ambiental.   
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Na fase de operação os impactos mais significativos a serem mitigados ou 

controlados são aqueles que afetam as variáveis qualidades do ar, qualidade sonora, 

qualidade dos solos, permeabilidade, erosão, qualidade das águas do aqüífero.  

O lugar da intervenção do aterro ainda insere-se numa área que já conta com 

uma Central de Gerenciamento de Resíduos (CGR), uma Unidade de Blendagem (UBR) 

e um incinerador e a sua implantação gerará também a arrecadação de tributos e 

aumento no percentual de impostos arrecadados em nível de Estado com repasse ao 

Município de Areia Branca-RN(RIMA, 2010). 

 

4.2 Principais medidas mitigadoras  

 

Conforme os documentos estudados, a garantia da disposição adequada dos 

resíduos gerados no próprio local de origem vai evitá-lo de ser transportado para 

outras localidades constituindo um impacto positivo. Porém, mesmo assim, o aterro 

vai constituir uma intervenção geradora de impactos, pois sua instalação e sua 

operação proporcionam atividades que incidem sobre o meio e que devem ser 

mitigadas e/ou anuladas.  

Segundo o RIMA (2010), medidas serão construídas a partir da identificação dos 

impactos levantados pela projeção do suporte ambiental do meio e das alterações 

provenientes da inserção do projeto proposto sobre o mesmo de forma que 

minimizem ou anulem os efeitos adversos e maximizem os efeitos benéficos 

decorrentes da intervenção. Para facilitar isso, o projeto do aterro já contempla 

mecanismos, dispositivos e manuais de construção e monitoramento de operação para 

mitigar os efeitos adversos do aterro sobre o meio. Atendendo assim o quadro de 

referência ambiental no que diz respeito a uma empresa petrolífera que trata com 

responsabilidade os resíduos produzidos fornecendo ao meio ambiente um ganho 

quando se trata de uma questão tão complexa que é a dos resíduos sólidos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Tratar de resíduos sólidos já requer precauções, tendo em vista a complexidade 

deste tema, falando-se em resíduos sólidos industriais então, a atenção deve ser 
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redobrada, já que quase todo resíduo gerado tem alta periculosidade. No Rio Grande 

do Norte, assim como no mundo, todas as questões dos resíduos envolvem bastantes 

cuidados e a forma de tratamento a que estes se submetem deve ser feita de maneira 

que o meio ambiente não sofra grandes impactos, para isto deve-se dispor de medidas 

que possam mitigar os efeitos negativos naturalmente gerados por esse sistema e o 

local de disposição final devidamente legalizado, cumprindo diversas normas que 

visam proteger o meio ambiente, assim, deve exaltar e deixar claro a participação de 

uma empresa como a Petrobrás, que atua em nosso estado também cuidando da 

problemática que envolve os resíduos industriais, adotando medidas ambientais, com 

a preocupação do meio em que vivemos e as futuras gerações, visando sempre a 

sustentabilidade ambiental. 
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RESUMO  
 

A Lagoa de Apodi representa uma importante 
fonte de peixes para a população do município de 
mesmo nome. Apesar de sua importância, tal 
reservatório natural ainda não possui sua ictiofauna 
(comunidade de peixes) conhecida. O presente trabalho 

pretende identificar e catalogar os peixes existentes na 
Lagoa. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Lagoa de Apodi, catalogação, ictiofauna, . 

 

IDENTIFICATION AND CATALOGING OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE LAGOON OF APODI 
 
ABSTRACT  
 

The Lagoon Apodi represents an important sou
rce, and especially source of fish for the population of 
the municipality of the same name. Despite its 

importance, it does not have any natural reservoir its 
ichthyofauna (fish community) known. This paper aims 
to identify and cataloging of fish in the lagoon. 

 

 KEY-WORDS: Lagoon Apodi, cataloging, ichthyofauna. 
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IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DA ICTIOFAUNA DA LAGOA DE APODI 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
 Os ambientes aquáticos, marinhos e continentais abrigam grande diversidade de seres, 

incluindo microalgas, bactérias, macrófitas, artrópodes (crustáceos e insetos) e vertebrados. 

Da fauna que habita os ambientes aquáticos, os peixes representam um pouco mais que a 

metade das espécies de vertebrados conhecidos no mundo, com 24.618 espécies, sendo que 

9.966 ocupam água doce permanentemente (ANA, 2008). Os peixes de água doce, sobretudo 

os que habitam ambiente de Caatinga, são precariamente conhecidos. Apenas quatro 

espécies que ocorrem no bioma foram identificadas como ameaçadas de extinção (ANA, 

2008). Porém, deve-se considerar que boa parte da ictiofauna não foi ainda avaliada. 

No Brasil, várias atividades antrópicas vêm alterando as condições naturais dos 

ambientes aquáticos, representando sérias ameaças à diversidade de peixes. De acordo com 

Agostinho et al. (2005), as principais ameaças aos ecossistemas aquáticos continentais 

brasileiros são a poluição, o desmatamento, a construção de barragens, a pesca predatória e a 

introdução de espécies. 

 Ressalta-se, no entanto, que a ampliação de áreas de ocupação agropecuária e urbana, 

contribuam para redução e degradação de habitats disponíveis para os peixes de água doce. A 

poluição de cursos de água por esgotos urbanos, agrotóxicos e efluentes industriais causa 

sérios impactos ambientais, especialmente aos ecossistemas aquáticos da Caatinga.  

 Segundo a ANA (2011), foram identificadas e classificadas 29 áreas prioritárias de 

acordo com o nível de importância da biota aquática e sua localização. De acordo com essa 

identificação, a bacia do Rio Apodi/Mossoró, onde encontra-se a Lagoa de Apodi, apresenta 

nível de importância da biota aquática com quantidade de informações insuficientes. 

A fauna de peixes da Lagoa de Apodi é totalmente desconhecida nunca tendo sido 

realizado nenhum tipo de estudo sobre o local. Associado a isso é notório os níveis crescentes 

de eutrofização contribuindo para uma redução na abundância e, talvez, na diversidade 

ictiofaunística. 
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2 – METODOLOGIA 
 

2.1 – Área de estudo 

 Parte da região Nordeste do Brasil encontra-se inserida na bacia hidrográfica Atlântico 

Nordeste Oriental, que ocupa uma área de 287.348 km2, o que equivale a 3% do território 

brasileiro, abrangendo as seguintes unidades da Federação (e sua respectiva área nos 

Estados): Piauí (1%), Ceará (46%), Rio Grande do Norte (19%), Paraíba (20%), Pernambuco 

(10%) e Alagoas (5%). A região contempla fragmentos dos biomas de floresta Atlântica, 

Caatinga, pequenas áreas de Cerrado e biomas Costeiros e Insulares, que atualmente 

encontra-se sobre forte ação antrópica. Neste cenário, destaca-se o fato de a região abranger 

mais de uma dezena de pequenas bacias costeiras, caracterizadas pela pequena extensão e 

vazão de seus corpos d’água (ANA, 2007). Entre as pequenas bacias hidrográficas localizada 

dentro do Atlântico Nordeste Oriental, encontra-se a do rio Apodi/Mossoró, que é o maior rio 

do Estado do Rio Grande do Norte. O rio Apodi/Mossoró nasce na serra de Luiz Gomes, 

atravessa a Chapada do Apodi, e deságua no Oceano Atlântico nas proximidades do município 

de Areia Branca. Sua bacia hidrográfica ocupa uma superfície de 14.246 km2, o que 

corresponde aproximadamente 27% do território do Estado do Rio Grande do Norte (ANA, 

2007). 

 A pesquisa será realizada na Lagoa de Apodi localizada no município de mesmo nome, 

onde encontra-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) – Campus Apodi e no Laboratório de Ecologia Pesqueira da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido .  

 O reservatório da lagoa do Apodi se situa no semiárido nordestino, inserido na bacia 

potiguar, que ocupa parte do Rio Grande do Norte e Ceará. O clima predominante na área da 

lagoa é do tipo BSs’h’, com índice xerotérmico variando entre 150 e 200 mm e relevo plano. O 

contato do arenito da formação Açu com os calcários da chapada do Apodi se dá na forma de 

cuesta escarpada, estando a lagoa completamente inserida em área do Arenito da formação 

Açu embora receba, no quadrante Sudeste da bacia de captação, influência de afloramentos 

do embasamento cristalino. Os principais sistemas de alimentação da lagoa do Apodi são 
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formados pelo Rio Mossoró, quando o mesmo atinge a cota topográfica de 45 m, córrego da 

Empresa, que é afluente do Riacho da Barra e pelos riachos da Ponta e das Minas (Sá, 2000). 

 

2.2 – Amostragem e método de coleta 

As coletas ocorrerão no período de cheia e seca totalizando duas ao longo de 08 meses. Serão 

selecionados três pontos de amostragem, abrangendo: (1) um trecho da lagoa localizada em área urbana; 

(2) região intermediária da lagoa e (3) região distal à área urbana. 

Para a captura dos peixes serão utilizadas redes de espera com malhas variando de 12 a 70 mm 

(entre nós opostos), com 20 metros de comprimento e altura de 2,0 m, em cada um dos pontos de 

amostragem. As redes serão colocadas as 17:00 horas e retiradas as 6:00 horas do dia seguinte. 

Com o intuito de registrar a ocorrência de espécies de pequeno porte e juvenis de espécies de 

médio e grande porte, que não são capturados com rede de espera, serão usados, rede de arrasto do tipo 

“picaré” (com 5 m de comprimento, 1,5 m de altura e malha de 5 mm) e peneirão (com malhagem de 

aproximadamente 0,5 mm, 0,85 cm de comprimento e 0,75 cm de largura). As coletas de material com esses 

aparatos ocorrerão principalmente junto aos bancos de macrófitas nos pontos de amostragem. 

Os exemplares capturados serão fixados em formalina 10% e acondicionados em sacos plásticos 

devidamente identificados com os pontos de coletas e a malha da rede com que foram capturados. No 

laboratório o material será triado e identificado até o nível taxonômico de espécie (ou gênero quando for o 

caso) por meio de literatura especializada, Além disso, serão consultados taxonomistas para auxiliar na 

identificação quando necessário. Após esta identificação os exemplares são submetidos a analise biométrica 

com auxílio de ictiometro (0,1 cm) e balança analítica com precisão em gramas, sendo mensuradas as 

seguintes variáveis: (i) comprimento total (Lt): distância entre a ponta do focinho à extremidade final da 

nadadeira caudal; (ii) Comprimento padrão (Ls): distância entre a ponta do focinho e a base da nadadeira 

caudal (região da ultima vértebra); e (iii) Peso total (Wt).  

3 – RESULTADOS 
 
 Os resultados desse projeto de pesquisa ainda não podem ser expressos nesse trabalho devido à 

falta de material necessário para realização do mesmo. Espera-se que, como ocorre geralmente nos corpos 

d’água do semiárido brasileiro, seja encontrada uma baixa diversidade e predomínio de espécies 

introduzidas como tilápia (Oreochromis niloticus) e tucunaré (Cichla kelberi).  
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 Outro fator importante que tentaremos relacionar no trabalho é a caracterização dos pontos de 

coleta às espécies capturadas nos mesmos. Essa correlação ajudará a identificar habitats e hábitos de 

algumas espécies bem como àquelas que se moldam a algum fator ambiental, como níveis elevados de 

poluentes, por exemplo. 
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RESUMO  
 

A sociedade moderna vem causando uma 
grande quantidade de impactos ao meio ambiente, com 
isso a questão do desenvolvimento sustentável deve ser 
levada em conta, portanto, a criação de ferramentas que 
possam medir estes impactos é importante. Os 
indicadores de sustentabilidade procuram avaliar os 
déficits causados pela humanidade, o mais importante é 
“Pegada Ecológica, que estima a pressão exercida pelo o 
homem no meio ambiente, a partir de itens de consumo, 
permitindo assim à conscientização da população. Neste 
trabalho foi realizada uma análise quantitativa da 

pegada ecológica do Município de Macau, verificando o 
grau de impacto da população para o meio ambiente. Os 
itens utilizados foram dados de consumo; energia 
elétrica, água e geração de resíduos sólidos. Os 
resultados alcançados mostram um déficit de 
34.186.316.448,61 ha excedendo a capacidade 
ambiental, consequentemente a população de Macau 
precisa de uma área 2640679, 533 vezes maior.  

 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Macau, Indicadores de sustentabilidade, Pegada ecológica, Impactos, Meio 
ambiente. 

 

SUSTAINABILITY INDICATORS: ECOLOGICAL FOOTPRINT OF THE CITY OF MACAUABSTRACT  
 
ABSTRACT  
 
Modern society has been causing a lot of impacts on the 
environment, thus the issue of sustainable development 
should be taken into account by creating tools that 
could measure these impacts is important. The 
sustainability indicators seek to assess the deficits 
caused by mankind, the most important is the Ecological 
Footprint Method, which estimates the pressure 
exerted by the man on the environment from consumer 
items, thus allowing the awareness of the population. In 

this study, a quantitative analysis of the ecological 
footprint of the city of Macau was made, checking the 
degree impact of population on the environment. The 
items used were consumption data, electricity, water 
and solid waste generation. The results show a deficit of 
34,186,316,448.61 ha exceeding the environmental 
capacity. Therefore, Macau residents need an area of 
2,640,679, 533 times greater. 

 

 

 KEY-WORDS: Macau, indicators of sustainability, ecological footprint, Impacts, Environment. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE: PEGADA ECOLÓGICA DA CIDADE DE MACAU 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A poluição, que já é conhecida da humanidade desde os primórdios da civilização, com 
o passar dos anos foi ganhando formas mais agressivas, onde passou a ser considerado um 
problema ambiental com a consolidação do capitalismo. Na década de 80, já havia uma 
grande preocupação, pois já se tinha conhecimento dos buracos na camada de ozônio e das 
previsões para o clima global, porém, não se sabia muito sobre as causas. A taxa de consumo 
mundial sempre crescente, explorando os recursos ambientais desenfreadamente, tornando-
os mais escassos, gera um alto índice de degradação ambiental, um problema que afeta os 
todos os habitantes do planeta. A degradação ao meio ambiente traz anomalias da 
temperatura média da atmosfera, dos oceanos e da terra levando a extinções biológicas de 
graves conseqüências. O estilo de vida atual chega a ser irracional, vivemos agredindo, 
impunemente, o meio que nos dá subsídios para a sobrevivência.  

Com a quantidade, sempre crescente, de impactos ao meio ambiente, notou-se que a 
questão da sustentabilidade merecia ser levada em conta, notou-se também que havia a 
necessidade da criação de ferramentas que pudessem determinar o grau de impacto que cada 
atividade causaria, buscando assim medidas mitigadoras que amenizassem os problemas 
causados pela crescente globalização. A ideia de que os recursos naturais são abundantes e 
infindáveis não são concebíveis nos dias atuais, onde cada vez mais o nível de conscientização 
em preservar o meio ambiente vem sendo despertado na população (Silva, Correia e 
Cândido). 

Os indicadores de sustentabilidade são ferramentas que procuram avaliar os impactos 
ambientais causados pelas atividades antrópicas, nos dando respostas simples. Utilizados para 
refletir determinada situação de um sistema, através da mensuração do desempenho de 
aspectos que a envolvem, os indicadores são parâmetros selecionados e considerados 
isoladamente ou combinados entre si, sendo especialmente úteis para expressar as condições 
de um sistema em análise (DIAS, 2002). Existem atualmente diversos indicadores de 
sustentabilidade; sendo Ecological Footprint, traduzido como Pegada Ecológica, indicador 
desenvolvido por William Rees e Mathis Wackernagel em 1996, o mais utilizado, por ser uma 
ferramenta simples e de fácil entendimento. 

De acordo com a definição apresentada por Carvalho e Cervi, a Pegada Ecológica 
representa quantidade de hectares necessários para sustentar a vida de cada pessoa no 
mundo, isto é, quantos hectares uma pessoa necessita para produzir o que consome por ano. 
Nesta perspectiva, a finalidade do referido método é estimar os impactos antrópicos no meio 
natural, mostrar a quantidade de área produtiva de terra e de água utilizada para fornecer 
produtos para abastecer a população de uma cidade, estado, região, ou país, sendo esta área 
de terra produtiva, ao mesmo tempo responsável por assimilar os resíduos gerados por essa 
mesma população (DIAS, 2002). 

O município de Macau, que teve origem no início do século XIX, quando ainda era 
conhecida por ilha de Manoel Gonçalves, é localizado no estado do Rio Grande do Norte, na 
Mesorregião Central Potiguar. É um dos grandes produtores de sal e petróleo do estado, 
estando vulnerável às ações adversas da natureza potencializadas pela atividade petrolífera. O 
presente trabalho tem como objetivo, com base nos dados dos principais itens consumidos 
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pela população, avaliar o estilo da vida dos habitantes do município através da ferramenta 
Pegada Ecológica.  

2 REVISÃO TEÓRICA 

Neste trabalho serão apresentados alguns conceitos como indicadores de 
sustentabilidade, priorizando a pegada ecológica, além disso, será estudada a cidade de 
Macau, e posteriormente, como foi abordada à metodologia usada para o calculo da Pegada 
Ecológica na cidade de Macau, utilizando para os cálculos os dados de energia elétrica, água e 
resíduos sólidos. 

2.1 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Os impactos ambientais podem ser naturais ou resultantes de ações antrópicas. Para 
que sejam encontradas as possíveis soluções, tem-se que ter conhecimento das causas do 
determinado impacto. Desde a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra na segunda 
metade do século XVIII, surgiu o conceito de “produzir mais e rápido” desencadeando a 
crescente industrialização e a busca do desenvolvimento econômico, tornando fundamental o 
estabelecimento de ferramentas que avaliassem as condições de um determinado meio. A 
expressão “Desenvolvimento Sustentável” traduz a idéia de que para o benefício das gerações 
presente e futura tem que haver um crescimento econômico e a melhoria da sociedade e, as 
duas aliadas para a melhoria da qualidade ambiental. A utilização desenfreada de recursos 
naturais, muitos dos quais não renováveis, trouxe a necessidade de se criar ferramentas 
possíveis de determinar o grau de impacto gerado por diversas atividades.  

A Agenda 21, documento final da II Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio-
92), mostra, pela primeira vez, a relevância de se criar instrumentos que fossem capazes de 
auxiliar os pesquisadores no planejamento do desenvolvimento sustentável, instrumentos 
esses, compostos por indicadores de sustentabilidade, sendo o Ecological Footprint Method 
(EFM); o Dashboard of Sustainability (DS) e o Barometer of Sustainability (BS), os três sistemas 
mais reconhecidos mundialmente. Tais ferramentas são essenciais para o acompanhamento e 
avaliação do progresso rumo ao desenvolvimento sustentável.  

(MCCOLL, 2004, APUD CÂNDIDO, 2010) afirma: 

Na avaliação da sustentabilidade, os indicadores são importantes, sobretudo, porque 
ajudam a relatar as condições de sistemas complexos e interdependentes, bem como 
promovem a avaliação de desempenho de diversas maneiras de gestão e políticas 
aplicadas em uma localidade visando alcançar a sustentabilidade. Dessa maneira, os 
indicadores são instrumentos eficientes para despertar nas pessoas a atenção para 
alterações nos sistemas sociais econômicos e ambientais.  

Considerando os critérios mundialmente utilizados para a escolha dos indicadores de 
sustentabilidade a serem utilizados em determinado contexto e escopo de pesquisa, 
procurou-se em cada um dos selecionados, características como: ser significativo, ser 
relevante politicamente, revelar tradução fiel e sintética do enfoque do estudo, permitir 
repetir as medições no tempo, permitir um enfoque integrado, ter mensurabilidade, ser de 
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fácil interpretação e ter uma metodologia de medida bem determinada e transparente 
(AMORIM; SANTOS; CÂNDIDO, 2010) 

 Os indicadores atuam como alicerce para análise do desenvolvimento em uma 
composição global, tratando de assuntos que envolvem os impactos com a natureza, a 
economia, os padrões sociais, espacial geográfico e cultural (PARENTE, 2007). Partindo deste 
pressuposto, considera-se de suma importância a utilização de sistemas de indicadores como 
instrumento para refletir uma realidade local, envolvendo todas as dimensões que permeiam 
a sustentabilidade dos sistemas e, por permitir analisar os impactos causados pelas atividades 
humanas. 

2.2 PEGADA ECOLÓGICA 

Devido o grande consumo de recursos naturais a uma velocidade muito mais elevada 
do que eles são capazes de se renovar, estamos longe de vivermos de forma sustentável. Qual 
o impacto que causamos ao planeta para manter nosso estilo de vida? Como o tipo de 
moradia, alimentação, locomoção, lazer, etc. Qual a pegada que nosso consumismo irá deixar 
no Planeta para as gerações futuras? A tudo que impactamos positiva e negativamente o 
planeta, dá-se o nome de “pegada ecológica”.  

Em 1996, Rees e Wackernagel publicaram o livro “OUR ECOLOGICAL FOOTPRINT: 
Reducing Human Impact On The Earth”, traduzido para o português como “Pegada Ecológica”. 
A Pegada Ecológica, o indicador de sustentabilidade mais abrangente, pois pode ser utilizado 
em uma dimensão individual ou global, tem como principal objetivo fazer uma estimativa de 
tudo que a sociedade consome, os impactos causados, as áreas de preservação, nos dando 
como resposta como a nossa forma de viver pode afetar o planeta. Vale salientar que esse 
indicador não é uma medida exata e sim uma estimativa.   

Segundo a World Wide Fund for Nature (WWF), são componentes da Pegada 
Ecológica: 

a) Terra bioprodutiva: Terra para colheita, pastoreio, corte de madeira e outras 
atividades de grande impacto. 

b) Mar bioprodutivo: Área necessária para pesca e extrativismo. 
c) Terra de energia: Área de florestas e mar necessária para a absorção de emissões de 

carbono; 
d) Terra construída: Área para casas, construções, estradas e infra-estrutura. 
e) Terra de biodiversidade: Áreas de terra e água destinadas a preservação da 

biodiversidade. 
 

Bellen(2002) afirma que: 

O Ecological Footprint Method é descrito como uma ferramenta que transforma o 
consumo de matéria-prima e a assimilação de dejetos, de um sistema econômico ou 
população humana, em uma área correspondente de terra ou água produtiva. Para 
qualquer grupo de circunstâncias específicas, como população, matéria-prima, 
tecnologia existente e utilizada é razoável estimar uma área equivalente de água 
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e/ou terra. Portanto por definição, o Ecological Footprint Method é a área de 
ecossistema necessária para assegurar a sobrevivência de uma determinada 
população ou sistema. 

Há infinitas razões para se acreditar que não tem como vivermos sem impactar o 
planeta, pois precisamos nos alimentar para sobreviver, a partir deste ato já ocorre a geração 
de resíduos, precisamos nos locomover diariamente, queimando combustíveis fósseis, 
contribuindo a cada dia para o efeito estufa e aos poucos destruindo a camada de ozônio, 
temos a cultura de seguir tendências, e  estamos na era da obsolescência programada, os 
produtos não são duradouros, causando em muitos casos o consumismo desenfreado. No 
entanto, é possível, e preciso, a minimização dessas agressões diárias que fazemos ao planeta, 
começando a reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, recusar e se responsabilizar.   

Segundo a organização Global Footprint Network (2005), hoje, a pegada ecológica da 
humanidade excede em 40% a capacidade que o mundo tem de se regenerar e, no ranking do 
ano de 2010 dos países com a maior pegada ecológico per capita, o Brasil ocupa a 56º 
posição, sendo que a população brasileira já ultrapassa o que seria considerada uma Pegada 
Ecológica per capita máxima, então tem que haver uma tomada de consciência nos países que 
estão no topo do ranking da degradação ambiental, para que busquem medidas mitigadoras 
que brequem essa Crise Ecológica Global. 
 

2.3 MACAU 

Localizada a 181 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Macau, que tem 
municípios limítrofes como Pendências, Afonso Bezerra, Guamaré, Alto do Rodrigues, entre 
outros, é uma cidade que tem um grande potencial na produção de petróleo e sal. Cidade 
localizada na parte litorânea do estado, tem um clima árido, com temperatura média anual de 
27,2ºC. Além de suas belas praias, sendo as mais famosas a Praia de Camapum, Praia de 
Barreiras e Praia de Diogo Lopes, a cidade conta com pontos turísticos importantes, como o 
Museu Histórico "José Elviro", Museu Marinho "Seu Manuíque", Museu Carnavalesco "Colô 
Santana", Igreja Matriz (mais de 142 anos) e os Parques Salineiros - salinas artesanais. A 
vegetação predominante formada por Caatinga Hiperxerófila (único bioma exclusivamente 
brasileiro), de caráter mais seco, faz com que o índice pluviométrico varie entre 300 e 800 
milímetros anualmente.  

Na cidade há atividades petrolíferas, a extração do Petróleo e Gás (P&G) no mar, 
através das plataformas Aratum e Macau - mar e extração em terra. Os primeiros poços 
terrestres foram perfurados na década de 80, e todo esse potencial petrolífero da um grande 
retorno econômico ao município, só no ano de 2001, segundo dados da Petrobras, Macau 
recebeu R$ 5,6 milhões em royalty. Porém, atividades petrolíferas em uma cidade não só traz 
retorno econômico, mas também o aumento da degradação ambiental. Em 2004, a Petróleo 
Brasileiro S/A(Petrobras), a empresa responsável pela atividade petrolífera do município, 
implantou a sua primeira usina eólica, o parque de Macau.  

 Anualmente acontece na cidade, na Praia de Diogo Lopes e Barreiras, um Encontro 
Ecológico, que tem como finalidade reunir a população com as autoridades locais para discutir 
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a importância da preservação ambiental, evento que é patrocinado pela Petrobras 
juntamente com a Prefeitura Municipal.  
 

3  METODOLOGIA 

A área de estudo compreende o município de Macau, localizada no estado do Rio 
Grande de Norte, que abrange uma área de 788,02 Km² de extensão e uma população total de 
27.132 habitantes. A cidade possui uma reserva ecológica, Ponta do Tubarão, com extensão 
territorial de 12.946,03 hectares. 

A metodologia adotada para a obtenção dos dados necessários para compreender a 
sustentabilidade do município em estudo, foi a defendida por Rees; Wackernagel (1996), o 
cálculo da Ecological Footprint Method.    

 O estudo de caso do município de Macau foi o método utilizado, já que o trabalho é 
fundamentado em revisão bibliográfica que permitiu o levantamento dos dados necessários 
para o cálculo da Pegada Ecológica. Foram feitas pesquisas documentais e bibliográficas em 
instituições como o IDEMA, IBGE, entre outros, acerca dos indicadores de sustentabilidade, 
pegada ecológica e o histórico da cidade em estudo. A metodologia utilizada para o presente 
trabalho foi fundamentada com base nos artigos, Sistemas de Indicadores de 
Sustentabilidade: uma aplicação do Ecological Footprint Method no município de Campina 
Grande (PB) (Cândido), e ECOLOGICAL FOOTPRINT METHOD: AVALIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB (SILVA, CORREIA E CÂNDIDO, 
2010), que sistematizaram a metodologia a partir do cálculo da EFM, defendida por 
Wackernagel e Rees (1996). 

3.1 ENERGIA ELÉTRICA 

Os cálculos da Pegada Ecológica referente ao consumo de energia da população de 
Macau foram feitos a partir dos dados da população da cidade  Instituto Brasileiro de 
geografia e estatística (IBGE) e o consumo total de energia elétrica referente ao ano de 2007, 
segundo o Instituto do Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA).  

O consumo de energia elétrica foi fornecido em megawatt hora (mWh), para 
transformar em Kilowatt hora (kWh) foi divido por 1000, e  na transformação para gigajoules, 
foi considerado que 1 (um) kWh equivale a 0,0036 gigajoules. O valor total de energia elétrica 
consumido em gigajoules, foi dividido por 100, para calcular o valor do Ecological Footprint 
em hectares, considerando que 1 hectare absorve 100 gigajoules de energia, já para o cálculo 
do Ecological Footprint per capita da população foi feito com a divisão do Ecological Footprint 
em hectares pela população total. Para calcular o Ecological Footprint da população em global 
hectare foi multiplicado o valor do Ecological Footprint per capita da população por 1,37, valor 
referente à diversidade global da terra em energia. O cálculo do Ecological Footprint Method 
global foi efetuado pela divisão do Ecological Footprint da população em global hectare pela 
população.  
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3.2 ÁGUA 

Para o cálculo da água da população de Macau utilizamos a metodologia de Parente 
(2007). Segundo Chambers, apud Parente (2007), um litro de água é igual a 0,001 m³ e 1 (um) 
megalitro é igual a 1.000,00 m³, portanto, para achar o valor em megalitros, tem que dividir o 
total em m³ por 1000,00 m³. Tendo que ser levado em conta que durante o tratamento, 
encanamento e distribuição de 1 (um) megalitro de água, as pessoas emitem 370 Kg de CO2 
para a atmosfera e sabendo-se que 370 kg têm o mesmo valor que 0,37 toneladas (SILVA, 
2010) foi multiplicado o valor em megalitros por 0,37 toneladas.  

De acordo com os dados do IPCC, apud Silva, um hectare absorve uma tonelada de 
CO2. Desta forma, o Ecological Footprint Method da população em hectare será obtido pela 
divisão do valor de CO² por 1,0 (um). Para o cálculo do Ecological Footprint Method per capita 
foi dividido o valor do EFM da população pela população total e foi utilizado o mesmo dado 
usado para transformar o EFM por hectare, para o EFM (gha). Para o EFM total foi divido o 
valor do EFM (gha) pela população. 

3.3 RESÍDUOS SÓLIDOS  

Para os cálculos referente a produção de resíduos sólidos da população de Macau, 
foram utilizados os dados da Abrelpe - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais, referente ao ano de 2010 e a população segundo o IBGE. Segundo a 
Associação, o Brasil produziu no ano de 2010 quase 61 milhões de toneladas de lixo, uma 
média de 378 kg por pessoa.  

A partir destes dados, foi feita uma multiplicação da população da cidade pela média 
de resíduo produzido por pessoa no Brasil; Para acharmos o valor da emissão de gás 
carbônico (CO2), levamos em consideração que 0, 00135 toneladas de resíduos produzem 
0,00045 toneladas de CO2 , então fazendo a relação matemática, meio pelos extremos 
chegamos ao resultado; O EFM da população foi calculado dividindo o valor de CO2 emitido 
por 1 (valor referente a emissão de CO2 na terra que é absorvido por 1 hectare; O valor do 
EFM em hectare per capita foi obtido pela divisão do EFM da população pela população da 
cidade de Macau; O valor de CO2 dos resíduos sólidos em toneladas foi multiplicado por 2 
para obter o valor de CO2 + CH4; O cálculo Do EFM per capita de emissão de CO2 +CH4 foi 
multiplicado o valor de emissão de per capita de CO2 por 2; Para achar o valor do EFM global 
hectare (gha) foi multiplicado o valor do EFM (ha) da população por o fator de equivalência 
1,37; O valor do EFM global hectare (gha) foi dividido pela população.  

3.4 SALDO ECOLÓGICO 

Os espaços protegidos exclusivamente para a conservação da natureza, com diferentes 
finalidades, como o uso sustentável dos recursos naturais, pesquisa, educação ambiental e 
passeios ecológicos são as chamadas Unidades de Conservação (UCs). Sendo um bom 
instrumento para garantir que modelos da biodiversidade sejam protegidas. Na Amazônia, 
onde há indefinição quanto à destinação do uso do solo, as UCs são utilizadas, com sucesso, 
para o ordenamento territorial, e na tentativa da diminuição, ou pelo menos contenção, ao 
crescimento desenfreado e não planejado. As áreas protegidas no Brasil assumem papel 
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primordial, quando se fala em Aquecimento Global e todas as mudanças climáticas que ele 
trará nas próximas décadas, na redução das emissões brasileira de gases de efeito estufa.  

A Cidade de Macau possui uma Unidade de Conservação a “Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão”, com área de 12.946,03 ha, 
segundo dados oficiais do IDEMA (2008). A “Ponta do Tubarão”, como é chamada pelos 
nativos, constitui a primeira RDS do Rio Grande do Norte e tem a finalidade de preservar a 
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições necessárias para a qualidade de vida 
das populações tradicionais. 
 Para acharmos o saldo ecológico foi feito um somatório dos Ecological Footprint 
Method por hectare da população, de energia elétrica, água e resíduos sólidos, e a partir 
deste valor é subtraído pela biocapacidade, que é o valor das áreas verdes ou de preservação 
ambiental. Sendo assim, a área de preservação ambiental na cidade de Macau abrange uma 
área de 12.946,03 ha, o EFM total obtido foi de 34186329395 ha, subtraindo encontramos um 
déficit ecológico de 34.186.316.448,61 ha.  Segundo Cândido (2010), para o quanto de área 
seria necessário a mais para suportar as condições da cidade basta dividir o valor do Ecological 
Footprint Method total pelo valor da biocapacidade, sendo assim a cidade de Macau 
precisaria ter uma área 2640679, 533 vezes maior.  

A Tabela 01 mostra o EFM total por hectares e a representação percentual.   
 

Tabela 01- Representação percentual do EFM total 

Itens População 
(hab) 

EFM total 
(ha) 

Representação                
Percentual 

Energia elétrica 27.132 8829,874 0,91% 

Água 27.132 564,762 0,05% 

Resíduos 
Sólidos 27.132 955806,7 99% 

Total 27.132 965201,34 99,98% 

Fonte: Souza; Silva; Gonçalves (2011)2.1 
 O gráfico a seguir mostra os dados em porcentagem das categorias de consumo do 
Ecological Footprint total do município de Macau. 
 
 
 
Gráfico 01 

                                                           
1 Alunas do curso técnico subseqüente em Controle Ambiental do Instituto Federal de Educação, 
ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte 
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Fonte: Souza; Silva; Gonçalves (2011) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a rápida modernização, a era da obsolescência programada, nome que os bens ou 
produtos projetados de forma que sua durabilidade ou funcionamento se dê apenas por um 
período reduzido, estamos causando várias alterações ao meio ambiente, logo é importante 
conhecermos o quanto deixamos na terra, as nossas marcas, e procurarmos encontrar 
medidas para minimizar estes impactos.  Os valores alcançados da Pegada Ecológica da cidade 
em estudo, mostra que a população de Macau necessita de uma área 73,555 vezes maior, 
valor alto por ser um município com poucas reservas naturais e a população consumir 
inadequadamente, gerando assim uma grande quantidade de resíduos, sendo este, um dos 
itens estudados, mais impactante, abrangendo cerca de 99%.  

Por ser uma cidade pequena em extensão territorial, deveria haver um menor déficit 
ecológico. Baseando-se nos números da pesquisa, percebe-se que a população atual em geral 
precisa se conscientizar dos problemas ambientais e tentar buscar maneiras que diminuam os 
riscos ao planeta, como usar energias verdes, diminuir o uso de automóveis, reduzir o 
consumo, entre outras. O indicador utilizado na pesquisa oferece um resultado estimativo, ele 
indica, o que para alguns autores é uma desvantagem, apenas um “retrato da realidade”. 

Seria importante para a cidade, que outros estudos fossem feitos, usando outros 
métodos, que indicassem a melhor maneira para reverter o déficit ecológico atual, propondo 
medidas mitigadoras eficazes e de fácil aplicação. 
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RESUMO  
 
O meio ambiente e sua relação com a construção civil é 
a temática apresentada por esse trabalho, que visa 
apresentar a infraestrutura da atividade, tomando como 
base a construção de edifícios públicos e privados no 
município de Florânia/RN. O enfoque dado à construção 
civil requisitou um estudo sobre o espaço urbano e os 
impactos ambientais. A pesquisa é pretenciosa em 
indicar uma regularização infraestrutural para que o 
trabalho de construção seja adequadamente aplicado. A 
revisão teórica constou de autores e leis que servem 
como diretrizes para o ordenamento da questão 

ambiental. Este trabalho foi realizado com o método 
exploratório de caráter qualitativo, com um recorte por 
estudo de caso. Foram realizadas entrevistas com o 
poder executivo e com profissionais da área da 
construção civil; e registro fotográfico. As empresas do 
setor de construção de edifícios carecem de uma 
percepção onde é necessário admitir uma política que 
favoreça o meio ecológico, necessitando incorporar à 
sua visão uma perspectiva sustentável onde se é visto o 
desejo de minimizar os impactos ambientais e obter 
uma forma de trabalho/produção mais conveniente. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: construção civil, infraestrutura, meio ambiente. 

 

INAPPROPRIATE INFRASTRUCTURE FOR CONSTRUCTION TASKS IN THE CITY OF FLORÂNIA-RN: 
PROSPECTS FOR ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT 

ABSTRACT  
 

The environment and its relation to the 
construction industry is the theme presented by this 
work, which aims to present the infrastructure activity, 
based on the public and private construction of public 
and private buildings in the city of Florânia/RN. The use 
of the industry construction requested a study about 
urban space and environmental impacts. The research is 
pretentious to indicate regularization for the 
infrastructure of the construction work is properly 
applied. The literature review consisted of authors and 
laws that serve as guidelines for to instruct the 

environmental issue. This work was realized with 
qualitative exploratory method, with an indentation for 
case study. Interviews were conducted with the 
executive and professionals in the construction, and the 
photographic record. The companies in the construction 
of buildings lack a sense where it is necessary to accept 
a policy that favors the ecological environment, 
requiring to incorporate their vision of a sustainable 
perspective where is seen the desire to minimize 
environmental impacts and achieve a form of 
work/production more convenient. 

 

 KEY-WORDS: construction, infrastructure, environment.. 
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INTRODUÇÃO 
 

Para a realização de atividades, o homem sempre buscou meios cada vez mais 
confortáveis de exercer seu trabalho. Com o decorrer do tempo, foi possível ser observada a 
melhoria infraestrutural centrada no processo produtivo como forma de ganho e construção 
(setor de edifícios) satisfatória para atendimento à sociedade. Tangendo a construção civil, é 
um desafio alcançar uma infraestrutura de trabalho em que a atividade desse setor concilie 
otimização entre economia e meio ambiente. 

Muito sofre, com essa situação, o espaço urbano. Segundo Mota (1981), cabe ao 
homem ocupar ordenadamente o solo, utilizando de forma racional o meio ambiente, 
garantindo um ecossistema urbano com equilíbrio, oferecendo as melhores condições para 
viver. 

Por essa e outras diversas razões, o meio ambiente está sendo cada vez mais discutido 
e a repercussão sobre desenvolvimento sustentável está abrangendo todas as esferas que 
envolvam o ecológico e o que o cerca. Conforme Szabó Júnior (2008, p. 32), desenvolvimento 
sustentável é “o desenvolvimento cujos princípios conceituais sugerem que devemos nos 
desenvolver sem prejudicar a qualidade de vida das presentes e futuras gerações”.  

Com relação ao setor de construção civil, é normal encontrar dificuldades que 
impedem o alcance da meta sustentável. As metas de economia são normalmente alcançadas, 
mas os objetivos de prevenção ecológica são deixados para trás como pensamentos sem 
importância.  

Os processos da construção civil: organização do trabalho, caracterização dos clientes, 
mapeamento do processo, estabelecimento de prioridades, análise do processo, 
benchmarking, alternativas de soluções, aprovação, melhoria do processo, teste de solução e 
gerenciamento do processo (Silva & Lapolli, 2008), por vezes, não são realizados com 
eficiência completa, provocando impactos ambientais. Estes, ainda, procedidos de uma falta 
de administração inteligente, atrairão obstáculos e, dependendo do choque, balançando as 
estruturas financeiras locais e/ou regionais. Isso pode afetar direta e/ou indiretamente a 
população, a fauna, a flora e meio ecológico em geral. 

A cidade de Florânia, onde está focado este estudo investigativo, possui as barreiras 
citadas anteriormente, assim como outras localidades por todo o país igualmente sofrem dos 
mesmos problemas. Estas barreiras são decorrentes de uma infraestrutura mal apropriada, 
onde ocorrem faltas nas atividades da construção civil, que consomem a matéria-prima e não 
conseguem lidar com os desperdícios, afetando negativamente o meio ambiente. Como as 
autoridades locais, os funcionários e a população encaram a perspectiva de uma regularização 
do local, da produção e da sistematização na tarefa de edificações? Serviria de algo ressaltar 
essa influência? Quais seriam as vantagens de realizar tal intento? 

Esta pesquisa possibilitará a compreensão da relevância de promover uma 
infraestrutura preocupada em gerir gastos com materiais na construção civil, em tratar da 
matéria-prima utilizada, para melhoria econômica e ambiental. Intencionalmente, quer se 
promover melhoramento ambiental, e é de importante apresentar os problemas que 
acontecem, a realidade do argumento, movendo-se caminho para incorporar conhecimentos 
remetentes à sustentabilidade.  
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CONSTRUÇÃO CIVIL X INFRAESTRUTURA 
 

Partindo das discussões sobre meio ambiente e construção civil, uma nova linha de 
teoria prática acabou emergindo: a construção sustentável. Quando se fala em 
sustentabilidade, fala-se em produzir de maneira a minimizar os possíveis impactos que 
ocorram no meio ambiente. A construção sustentável não é diferente. É construir evitando 
desperdícios que prejudiquem a natureza. Em outras palavras, ter respeito e compromisso 
com o meio ambiente. Evitar gastos energéticos; a má disposição dos resíduos gerados; 
clandestinidade em seu destino final; alto consumo de recursos naturais; a ineficiência dos 
mesmos e, o descumprimento das legislações vigentes ao setor. Atender a demanda 
habitacional da população sem agredir ao meio ambiente (Mello et al. 2008, apud IDHEA 
2008). 

A Indústria da Construção absorve cerca de 50% de todos os recursos mundiais, daí a 
grande importância da sua sustentabilidade. Em sua cadeia produtiva, há uma expressiva 
demanda direta de insumos; são matérias-primas básicas (ferragem, cerâmica, cimento, areia 
e brita; granito e gesso, tubos e conexões, fios e cabos, olaria, louça sanitária, vidraçaria etc), 
equipamentos e serviços de obra. Por estar diretamente associada a aspectos ambientais e 
socioeconômicos, como consumo de energia, água e matérias-primas, a geração de resíduos, 
o uso e a ocupação do meio ambiente, a geração de renda, o acesso à moradia digna, entre 
tantos outros, ela influencia significativamente o nível da qualidade de vida das pessoas 
(CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 2008, p. 9). 

A partir do que foi exposto, a infraestrutura conveniente em uma atividade como a 
construção civil é de suma importância para a organização, gestão e beneficiação do meio 
ambiente e até mesmo da atividade produtiva. Isso melhoraria a qualidade de vida da 
população e promoveria equilíbrio ambiental, como trata a Constituição promulgada em 05 
de 1988, no Brasil: 
 

“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” (CF, art. 225). 

 
Pensando na qualidade de vida ambiental, a cidade de Florânia não conta com uma 

infraestrutura adequada que recepcione adequadamente o material utilizado para construir, 
que proporcione desempenho operário para aproveitamento de restos; enfim, carece de 
educação ambiental nesse sentido. Szabó Júnior (2008, p. 37) afirma que educação ambiental 
agrupa ações de caráter da educação que aumentam fortemente a consciência dos 
educandos, ambientalmente tratando. Pode ser formal ou informal, ou seja, pode ser 
colocada dentro do setor escolar ou fora dele. 

Olhando pelo lado de que a educação ambiental também pode ser operada fora da 
escola, é visto que o setor da construção civil precisa estar suscetível a receber orientações 
que o faça melhorar ecologicamente, refletindo economicamente. Para se ter ideia, os 
resíduos sólidos são simplesmente encaminhados às ruas ou ao lixão. Por vezes, alguns deles 
são utilizados em estradas, mas nem sempre acontece e, quando ocorre, o serviço não é feito 
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a fim de proporcionar algo duradouro, de qualidade, que ofereça vantagens quanto ao tempo 
de implantação.  

Oriundos dessa falta de cuidado, os impactos negativos acabam acontecendo e 
afetando o meio de vivência das pessoas, dos animais, da vegetação etc. São os chamados 
impactos ambientais.  
 

Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou 
indiretamente afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 
atividades econômicas, a biota, as condições estéticas sanitárias e ambientais 
do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (Resolução 001/86 
do CONAMA). 

 
Com a implementação de uma infraestrutura otimizada, pessoas seriam treinadas, 

materiais poderiam ser aproveitados por intermédio de programas de reaproveitamento de 
resíduos sólidos. Os diversos campos, político, social e ambiental, são favorecidos quando o 
projeto entra em vigor. O alvo principal é o de cunho ambiental. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi idealizado com o modelo exploratório de caráter qualitativo. 
Meditando-se na situação do desperdício de materiais produzido pela construção civil, 
procura citar o setor de edifícios na cidade de Florânia-RN, observando a infraestrutura da 
atividade, envolvendo os funcionários públicos da área. 

A cidade de Florânia em questão pertence ao estado do Rio Grande do Norte. Está 
localizada na microrregião da Serra de Santana. Conforme o IBGE (2011), sua população 
estimada é de 8.487 habitantes; ocupa uma área de 504,02 km2 e; tem como bioma 
predominante a Caatinga. Esse é um bioma frágil que requer cuidados específicos. 

A projeção dessa pesquisa está enquadrada no estudo de caso. Nesse sentido, a 
pesquisa está restringida no contexto de desperdícios dos materiais e medidas corretoras de 
danos dos mesmos. Envolve: coleta de dados por entrevistas, com questões fechadas e 
abertas; e análise de documentos. Durante a produção do trabalho, duas obras de construção 
civil (uma obra pública e outra do tipo privada) serviram como base para a obtenção de 
dados, enquanto a experiência de construção dos empregadores serviu como base geral para 
o resultado, e a autoridade para dar mais certeza ao que se está tratando no presente estudo. 

Mesmo que a maior abrangência da pesquisa seja qualitativa, observa-se partes em 
que são notados dados visuais e informais. Estes processos permitem uma análise e 
interpretação dos dados que possibilitarão uma maior aproximação do objeto de estudo. 
 
A INFRAESTRUTURA E O MEIO AMBIENTE 
 

Para se ter um desenvolvimento sustentável, as empresas têm que adotar em seus 
meios de produção medidas de eficiência e de melhor aproveitamento de todos os recursos 
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usados em sua produção. Dentro de uma obra da construção civil há muito desperdício, como 
sobra e quebra de materiais, que podem ter um melhor reaproveitamento com a adoção de 
novas tecnologias para reutilização das sobras como a reciclagem destes materiais (PAIVA; 
RIBEIRO, 2004). Moreira (2006, p. 54) afirma que “uma empresa que implantou um Sistema 
de Gestão Ambiental adquire uma visão estratégica em relação ao Meio Ambiente: deixa de 
agir em função apenas dos riscos e passa a perceber também as oportunidades”. 

A política de meio ambiente assume seu papel fundamental para que a infraestrutura 
obtenha sucesso quanto ao plano proposto de exequibilidade. Braga et al (2005, p. 227) 
afirma que uma política ambiental – seja por meio de regulamentação que estabeleça 
padrões (de emissão, de lançamento, de ocupação e uso do solo e de uso dos recursos em 
geral), seja por meio de mecanismos econômicos (como taxação de cargas poluidoras) – deve 
ter como resultado mínimo uma redução da deterioração da qualidade ambiental, quando 
comparada com a que ocorreria caso essa política não fosse implantada. Pode ainda 
promover melhorias de qualidade ambiental pela recuperação de um nível maior de 
qualidade, a partir do progressivo atendimento aos padrões de qualidade ambiental impostos. 

 
O processo de gestão ambiental considera todas as variáveis de um 

processo de gestão, tais como estabelecer políticas, planejamento, um plano 
de ação, alocação de recursos, determinação de responsabilidades, decisão, 
coordenação, controle etc., objetivando de forma essencial à sustentabilidade. 
Uma decisão ambiental, em seus diversos níveis, envolve variáveis complexas e 
alternativas de ação nem sempre fáceis de aceitação por parte dos sócios, 
conselheiros ou pelas diretorias (Ferreira 2003, p.33). 

 
Olhando por esta perspectiva, a cidade de Florânia não estabelece uma gestão 

ambiental sobre a construção civil. Cada etapa determinada anteriormente por Ferreira não é 
realizada em sua excelência no mais alto grau, para que entre em conformidade com o exigido 
e beneficie o meio ambiente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Através de um estudo de caso feito na cidade de Florânia, observando os serviços de 
construção civil de denominações pública e privada, procurou-se mostrar a realidade do 
desempenho ambiental das empresas responsáveis pela construção de edifícios, apontando 
para a infraestrutura. Os dados foram coletados e obtidos através de uma entrevista (com o 
atual secretário municipal de obras), e um questionário misto. 

Com base na entrevista com o secretário municipal Sinval Cavalcanti, a cidade de 
Florânia passa por dificuldades em relação ao controle ambiental nas obras de construção 
civil, e o entrevistado afirmou que o município não tem infraestrutura para que os 
profissionais desempenhem a função de gestão ambiental (Figura 01); 
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Figura 01: Infraestrutura disponível 

 
Fundamentando-se em questões abertas e fechadas preparadas para dois 

profissionais, sendo que um pertence à área pública (construção do novo abatedouro público) 
e outro à área privada (construção de uma casa), foram conquistados os seguintes subsídios: 

a) O primeiro, pedreiro, possui 1° Grau Completo, afirma: “se os restos do 
material da construção civil não forem cuidados pelos profissionais 
adequados, a paisagem do meio ambiente sofrerá; não existe treinamento 
disposto para que haja melhoria no processo de construção em relação à 
esfera ambiental; a população não está preparada com educação 
ambiental com a finalidade de ajudar a evitar danos causados por resíduos 
sólidos de construção civil; o meio ambiente ficaria mais bonito e a saúde 
da população seria melhorada se uma metodologia sustentável na 
construção civil fosse implantada”; 

b) O segundo, pedreiro, possui 1° Grau Incompleto, afirma: “o lixo da 
construção civil pode afetar o saneamento e a paisagem; não existe algum 
treinamento disposto para que haja uma melhoria no processo de 
construção em relação à esfera ambiental; existem pessoas inteligentes 
para aplicar a educação ambiental, mesmo que estas estejam 
desinteressadas; menos material seria gasto e a população seria 
beneficiada se uma metodologia sustentável na construção civil fosse 
implantada”. 

Observando os dados, é possível afirmar que a deficiência da infraestrutura na 
construção civil em Florânia não representa apenas o mau local onde é desenvolvido o 
trabalho, mas também todos os métodos faltosos com que são tratados a construção, os 
materiais (que poderiam ser reaproveitados, conforme as Figuras 02 e 03) e o serviço 
operário. 
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Figura 02: Desperdício de materiais reaproveitáveis 

 

 
Figura 03: Resíduos sólidos ao ar livre (ruas) 

 
Confrontando com a teoria de Mello, existe uma inadequação quanto ao local em que 

os resíduos são depositados. O autor afirma que deve haver o cuidado em evitar a má 
disposição destes e o descumprimento das legislações vigentes do setor. A realidade está 
muito distante do que deveria ser praticado para a construção sustentável. 
 
CONCLUSÕES 
 

Este trabalho teve preocupação em mostrar a situação da infraestrutura da construção 
civil no município de Florânia – RN, bem como as características e implicações da mesma por 
sua falta de eficiência. Foi observado que na construção civil de edificações é necessário algo 
novo (procedimentos ambientalmente mais corretos) que diminua o consumo/desperdício de 
materiais e geração de resíduos.  

A poluição promovida pela atividade do setor de edifícios foi exposta, alertando a 
significância de existir um controle nas práticas profissionais, dando foco à sustentabilidade 
(construção sustentável), tocando na utilização de materiais e reaproveitamento dos mesmos. 
Mesmo que seja ressaltada a quantidade de normas e leis que referem-se à esfera ambiental, 
em especial relacionadas à construção civil, tanto no campo federal, estadual ou municipal, 
pôde ser identificada uma ausência de infraestrutura adequada. Também foi mostrada a falta 
de motivação e de educação ambiental que as construtoras apresentaram como barreiras de 
menor força de influência. Com isso, o meio ambiente vem sendo degradado subitamente 
pelas estáveis influências humanas. 
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Para implementar um Sistema de Gestão Ambiental, mudanças seriam necessárias 
para a melhoria da construção civil na cidade de Florânia. No entanto, para que as mudanças 
fossem realizadas e surtissem efeito, a empresa precisa sentir-se determinada a implantar as 
modificações que objetivem a melhoria de desempenho ambiental. Foi constatado um 
desinteresse ou ainda uma falta de capacitação nesse quesito por parte dos agentes 
municipais. A falta de infraestrutura municipal que atendesse à melhoria da construção civil 
foi o problema mais detectado como empecilho para implementação de um programa 
ambiental. 
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RESUMO  
 

Há quem diga que os jovens não estão nenhum 
pouco “ligados” quando o assunto é Meio Ambiente. 
Alguns têm essa ideia formada pelo fato de, hoje em dia, 
a nossa juventude estar interessada em outras questões, 
como as que exploram o meio ambiente, de fato. 
Juventude informatizada que deveria usar a informática 
e seus agregados para construção de um pensamento 
crítico e cidadão. Mas ainda existe uma porção que se 
preocupa com o assunto e ainda desenvolve alguma 
atividade nesse âmbito. Esses são os jovens que têm 
noção do seu futuro. Fundamentam um pensamento 
que diz que mais tarde eles não terão boas condições de 
vida porque a água estará escassa e, não havendo água, 

toda a vida se perde; a temperatura planetária está 
aumentando gradativamente e gerando vários outros 
problemas de cunho ambiental e, consequentemente, 
social. Os nossos sonhos estão em jogo, sim, porque a 
vida está em jogo. Mas como podemos concretizá-los 
sabendo que daqui a pouco tempo, o planeta estará 
enfrentando problemas em maiores dimensões se 
comparado aos atuais? O que fazer para mudar essa 
realidade? Como mobilizar a parte jovem que 
desconsidera a situação do planeta? Como poupar a 
vida? É isso que abordaremos aqui. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: jovens, meio ambiente, sustentabilidade, internet, projetos eco sociais. 

 

YOUNG PEOPLES, ENVIRONMENT AND THE SUSTAINABILITY 

ABSTRACT  
 

Some say that young people are not just any 
"linked" when it comes to the environment. Some have 
formed this idea because, today, our youth is interested 
in other issues such as those that exploit the 
environment, in fact. Youth should use the 
computerized information and their aggregates for 
building critical thinking and a citizen. But there is still a 
portion that is concerned with the subject and still has 
some activity in this area. These are young people who 
have an understanding of their future. An underlying 
thought that says that later they will have good living 
conditions because water is scarce and there is no 

water, life is lost, the planetary temperature is gradually 
increasing and causing several other problems of 
environmental nature, and consequently social. Our 
dreams are at stake, but because life is at stake. But 
how can we achieve them knowing that in a short time, 
the planet will be facing bigger problems compared to 
today? What to do to change this reality? How to 
mobilize the party young person who disregards the 
state of the planet? How to save a life? That's what we'll 
cover here. 

 

 

 KEY-WORDS: young people, environment, sustainability, internet, eco social projects. 
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INTRODUÇÃO 
 
A VISÃO DO JOVEM SOBRE SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE  

Seis em cada dez jovens não sabem o significado da palavra sustentabilidade ou talvez, 

nunca ouviram alguém pronunciá-la. E isto chega a ser preocupante, pois este é um assunto 

que tem sido abordado de várias formas em diferentes meios de comunicação e os jovens não 

têm conhecimento. 

“Não arranjaram um jeito mais leve de chegar no cérebro 

da gente e explicar essa palavra.”      ( SP.15/17.F.A) 

Chegamos a conclusão de que apenas uma pequena parcela sabe superficialmente do 

que se trata o tema. É considerado complexo, difícil e de múltiplas interpretações. Quando 

questionados sobre, o silêncio é uma reação instantânea. Alguns chegam mais perto do real 

significado do termo e o associam apenas ao meio ambiente: “preservar para não faltar”, “ter 

responsabilidade socioambiental”. 

 

O Dossiê Universo Jovem produzido pela MTV Brasil, apontou cinco perfis de jovens 

quanto ao nível de conhecimento e engajamento no tema: 

Gráfico extraído do Dossiê Universo Jovem 
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GRUPO 1: “OS COMPROMETIDOS” (17%) 

“Sou consciente, ajudo a conscientizar, faço tudo o que posso.” 

Segundo a pesquisa, esse grupo é o grupo dos jovens que se preocupam com os 

problemas globais. Conhecem e entendem as questões ambientais e anseiam por um mundo 

mais limpo. Os integrantes desse grupo têm atitudes que fazem muita diferença quando o 

assunto é preservação ambiental. Selecionam lixo para reciclagem, economizam energia e 

água e, entre os produtos comuns e os ecologicamente corretos, preferem a segunda opção. 

Alguns deles já plantaram árvores durante seu período escolar e costumeiramente participam 

de debates relacionados ao meio ambiente e adoram conversar com os amigos sobre o tema. 

Defendem as causas que beneficiam a saúde do planeta, não acham que os cientistas estão 

exagerando quando falam das consequências do aquecimento global e acreditam que as 

empresas usam a causa ambiental mais por interesse financeiro que social, mas que 

conseguem conscientizar seus funcionários.  

 

GRUPO 2: “OS TEÓRICOS” (26%) 

“Sou consciente, mas não faço tudo o que deveria.” 

Neste grupo estão situados os jovens que possuem um conhecimento ambiental 

“alto”, entretanto a atuação efetiva no dia-a-dia não é tão condizente. Trata-se de jovens que 

não jogam lixo na rua e economizam energia e água, mas não trocam uma bicicleta por um 

carro na hora de ir à escola ou um passeio qualquer. Na pesquisa é o segundo que mais 

conhece e valoriza as causas ambientais. Dos cinco grupos este é o grupo mais elitizado, em 

relação a termos de escolaridade e econômicos, são os que participam de ONGs e 

movimentos a favor do meio ambiente, se preocupam e interessam-se por causas ambientais, 

em especial o aquecimento global, mas também se preocupam em causas sociais, 

educacionais, entre outras. Esses jovens acreditam que nada está perdido, que ainda há 

tempo de salvar o planeta e que essa responsabilidade não é só do governo e das empresas, é 

uma responsabilidade de toda a sociedade. Acreditam que o futuro do planeta está nas mãos 
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da população e que os mesmos estão fazendo algo em prol do meio ambiente, mesmo com 

pequenas atitudes. 

 

GRUP O 3: “OS REFRATÁRIOS” (20%) 

“Não me importo, não me esforço.” 

Estes acreditam que a sociedade em si nada tem feito para preservar o meio ambiente. 

Esses jovens mesmo possuindo conhecimentos semelhantes ao da população em relação a 

acontecimentos e fatos ecológicos são os que menos valorizam as causas ambientais e os que 

na prática não mudaram nada no seu dia-a-dia pela causa. São conscientes que possuem um 

baixo conhecimento sobre assuntos relacionados à preservação do meio ambiente, mas que 

não se preocupam com os mesmos, pois acreditam que são problemas para outras gerações. 

Ecologia para eles é um assunto chato, que não precisam ficar comentando e praticando a 

causa, o necessário é só saber que tem que preservar e pronto. A formação ambiental 

recebida na casa desses jovens é um pouco menor para a média da população. Possuem pais 

e amigos menos conscientes e mais ultrapassados.  

“Minha mãe sempre falou: é melhor sobrar do que faltar. A gente 

nunca se preocupou muito com essas coisas de luz. Na sala de 

casa deve ter umas oito lâmpadas. Põe aquilo tudo de lâmpada 

porque fica bonito, sendo que uma única lâmpada faria o mesmo 

efeito de iluminar.” (SAL.18/21.F.A) 

 

GRUPO 4: “OS INTUITIVOS” (21%) 

“Gostaria de ter mais conhecimento para fazer.” 

Grupo formado por jovens que não demonstram domínio do assunto e uma baixa 

formação ou consciência ecológica, mas que possuem alguma atuação. Utilizam o pouco do 

conhecimento nas atitudes, a prática parece ser mais intuitiva. Sabem o básico: ter cuidado e 
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não jogar o lixo no chão, economizar água e energia e tem algum conhecimento sobre a 

preservação do meio ambiente. Jovens que mostram que sabem pouco sobre o movimento 

das ONGs e instituições ambientais e que acham difícil a linguagem da mídia em relação ao 

assunto, contudo o pouco que entendem e sabem põem em prática. 

 

GRUPO 5: “OS ECO -ALIENADOS” (16%) 

“Sou alienado, ah-ah-ah-ah-ah-ah!” 

De jovens com um baixo legado ecológico é formado o grupo cinco. Nesse grupo se 

observa os jovens que menos contribuem para a preservação do meio ambiente. São os 

jovens que não fazem nenhuma mudança no seu dia-a-dia em favor do mesmo. É o grupo que 

possui menos conhecimento ecológico em relação aos demais. Que apresenta menos ações 

ecologicamente corretas, menos fatos e conceitos relacionados à preservação do meio 

ambiente. Possuem pais ecologicamente incorretos, que não tem consciência ambiental e não 

praticam a reciclagem. Consequentemente esses jovens não separam lixo, nem economizam 

agua ou energia e não se preocupam com o tempo que as coisas levam para se decompor ou 

com a geração futura. 

 

TRATANDO-SE DE MEIO AMBIENTE... 

Se chegarmos para qualquer jovem e perguntarmos qual a visão dele do meio 
ambiente e dos problemas ambientais que o planeta enfrenta, percebemos um ponto de vista 
comum. Eles falam as mesmas coisas. Têm conhecimento dos problemas que o planeta 
enfrenta, assim como também das medidas ecológicas que contribuem para diminuir a 
dimensão desses problemas. Claro. Em algum momento da sua vida escolar, alguma coisa foi 
transmitida sobre meio ambiente. De certa forma, eles são “conscientizados”, mas essa 
conscientização não é o bastante para influenciar sua sensibilidade a ponto de mudarem seus 
hábitos incorretos que prejudicam o meio ambiente. Ele pode falar sobre sustentabilidade e 
seleção de lixo e, mais tarde, enquanto toma uma latinha de refrigerante na rua, 
simplesmente, jogá-la no chão, sem se preocupar em achar uma lixeira para fazer isso. Essa é 
a conscientização insuficiente. Não basta só conhecer os problemas e suas respectivas 
soluções, é preciso ser considerado cidadão e agir com cidadania. É preciso falar sobre 
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sustentabilidade e ser sustentável. É preciso ser jovem e zelar por um futuro sem catástrofes 
ambientais e sem colapsos sociais. 

Para ampliarmos esse entendimento basta perceber que os jovens atuais estão 

desmotivados com os próprios estudos. Hoje, nem caderno ou livros levam para a escola, 

sequer prestam atenção nas aulas ou fazem as lições. Chegam nas instituições de ensino e 

ficam por qualquer lugar, menos na sala de aula. Desrespeitam os professores e os seus 

superiores. Como educá-los também no sentido ecológico diante deste problema? 

Através desses pontos expostos anteriormente, podemos afirmar sem erros que o 

caráter de qualquer ser humano é construído desde cedo. Se a criança não é ensinada a 

valorizar a escola, os estudos, ela se tornará uma criança relapsa e, futuramente, um jovem 

irresponsável que resultará em um adulto incapaz de cumprir um papel de valor na sociedade. 

O mesmo pensamento pode ser transportado para a questão da educação ambiental. Se 

nossos jovens não forem incentivados a zelar pelo meio ambiente, seja por meio de diálogos 

ou até mesmo por ações que servem de espelho para as próximas atitudes desses jovens, 

nossa geração estará comprometida a viver em um caos planetário vindouro.  

Educar os jovens nestes dias tem sido uma tarefa difícil, já que eles têm se tornado 

seres movidos à tecnologia. Não vivem sem iPod, iPad, iPhone, iMac, ‘iTudo’. Não usam a 

internet senão para ficar jogando conversa fora no Msn, Twitter, Orkut, Facebook etc. Mal 

chegam em casa e já correm para o computador ou para o vídeo game. Excluem-se 

socialmente e se fecham para relações. Se eles fecham-se para as demais relações, não 

podem manter diálogos, trocar ideias e acabam transformando-se em seres egoístas e “auto-

suficientes” no seu mundo digital. Quando o jovem mergulha no mundo virtual, se perde da 

realidade e, uma vez perdido dela, ele não enxerga o mundo real e seus relacionados à sua 

volta. Sendo assim, fica impossibilitado de assimilar e absorver qualquer assunto que diga 

respeito a esse mundo real. Dessa forma, desenvolve-se o desinteresse desses jovens com tais 

assuntos o que se torna um grande problema já que eles tornaram-se “robôs” de suas 

próprias máquinas e, desta forma, estão “anestesiados” deste mundo. 
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A INTERNET NOS PROJETOS ECO SOCIAIS 

“A mídia funciona como um quinto poder, 

muita gente vê, é totalmente formadora de 

opinião. A principal influência vem da 

mídia.” 

A internet como objeto de mídia é nossa grande aliada nessa questão. Podemos 

encontrar vários fóruns de discursão em sites que tratam do assunto. É importante destacar 

que, nestes meios, a quantidade de jovens que se interessam é meio preocupante.  

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), realizada 

em 2008, confirmou o seguinte: “Foram seis questões levantadas. Quando perguntados se 

mudariam o seu estilo de vida em prol da natureza, somente 50% dos entrevistados entre 12 e 

19 anos responderam que sim. A mesma resposta foi dada por 52% da galera entre 20 e 24 

anos e por 64% dos maiores de 24 anos. O resultado é alarmante. Aquecimento global, 

reciclagem e tantos outros assuntos relacionados ao meio ambiente são discutidos todos os 

dias e a expectativa era que o público jovem estivesse mais engajado na iniciativa de proteger 

o nosso planeta.”. 

É reconhecível que os jovens têm muito a oferecer. Mas o que eles têm a oferecer 

tratando-se de Meio Ambiente? Aí é que entra a internet. Ela têm esse grande poder de 

influência. Afinal, no seu meio, estão mais inseridos jovens do que adultos. É preciso que 

aqueles poucos que ainda se sensibilizam com este assunto, possam também despertar a 

nova geração para essa realidade. Ainda há tempo de fazer alguma coisa. Só nos resta atitude. 

Na internet nós podemos encontrar muitos sites onde podemos ver a juventude 

trabalhando ativamente em prol do meio ambiente. A seguir, destacamos dois principais 

projetos que estão realmente comprometidos com a causa: 
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PJ MAIS - PROGRAMA DE JOVENS, MEIO AMBIENTE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

O PJ Mais (Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social) é um programa de 

educação eco profissional que acontece há dez anos e tem como objetivo promover a inclusão 

social e a formação integral de jovens entre 15 e 21 anos de idade, contudo conservando e 

recuperando o meio ambiente. O PJ Mais possui um público alvo jovem e estudantes da rede 

pública de ensino que residem em zonas Peri urbanas e no entorno de áreas protegidas da 

Reserva de Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV). A capacitação dura 

dois anos, sendo realizado simultaneamente à educação do ensino médio. O treinamento 

ocorre nos quatorze Núcleos de Educação Ecoprofissional (NEE) e implica no resgate de 

valores ligados à solidariedade, à autoestima e a valorização da natureza, gerando 

oportunidades, treinamentos e capacitações nas quatro oficinas temáticas: Produção e 

Manejo Agrícola e Florestal Sustentável; Consumo, lixo e Arte; Turismo sustentável e 

Agroindústria Artesanal. Sendo estas oficinas práticas e reflexivas que abrangem uma ampla 

gama de possibilidades de atuação ecoprofissional dos jovens no ecomercado. O ecomercado 

promove relações éticas, seguras e dignas de trabalho, usando tecnologias de baixo impacto 

ambiental e social. Estende-se por todo setor produtivo de bens e serviços que tem como 

preocupações centrais a conservação ambiental e o bem-estar humano. Dentre as várias áreas 

de atuação profissional que o jovem qualificado pelo PJ Mais possui destaca-se: o 

reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas, a produção de alimentos orgânicos e 

mudas florestais, o apoio à gestão de parques, a monitoria em educação ambiental, a 

reciclagem de resíduos e a produção caseira de gêneros alimentícios. EM 2000, o projeto foi 

selecionado pela UNESCO, entre quase 400 outras Reservas da Biosfera de rede mundial, para 

receber financiamento da Fundação das Nações Unidas. O PJ Mais muda as atitudes e 

paradigmas em relação ao meio ambiente dos jovens e melhora a qualidade de vida das 

comunidades envolvidas. 
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O REJUMA - REDE DA JUVENTUDE PELO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

O REJUMA (Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade) é uma forte 

identidade que foi criado em setembro de 2003 no encontro Nacional da Juventude Pelo Meio 

Ambiente em Luziânia-GO, com iniciativa dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. 

Desde então a REJUMA vem aos poucos construindo sua identidade, estando presente em 

diversos espaços de discussão e construção de políticas públicas de juventude e meio 

ambiente como as Conferências Nacionais de Meio Ambiente. Este projeto é formado por 

uma rede de jovens ecologicamente corretos, que valorizam às questões socioambientais. O 

REJUMA está presente em todos os estados brasileiros, atualmente participam jovens de 16 a 

29 anos que atuam em diversos setores da sociedade e interessados na temática ambiental. 

Além de fomentar e auxiliar na criação de redes locais socioambientais o REJUMA fortalece as 

ações locais dos grupos de juventude através da troca de informações, experiências e apoio 

mútuo em âmbito nacional. É um admirável exemplo de educação verde.  

"Ser jovem é, antes de tudo, a tentativa de compreender o mundo a nossa volta. Neste 

sentido, considero de fundamental importância a mobilização de jovens em prol da questão 

ambiental", avalia Diogo Damasceno, membro da Constelação de Comunicação da REJUMA. 

 

CONCLUSÃO 

 Antes de tudo, é necessário questionarmos sobre nossas condições de sobrevivência e 
dos nossos descendentes daqui a alguns anos. É necessário zelar pela nova sociedade que se 
forma. É necessário estabelecermos estratégias que nos permitam levar à mente do jovens 
uma conscientização ativa de que é preciso cuidar do planeta.  

 A internet nos disponibiliza contato com o mundo inteiro e com os mais variados 
conhecimentos. Disseminemos mais ainda a conscientização ambiental em seu meio, se for 
preciso de maneira exagerada, mas que resulte em efeito positivo, como forma de chegar ao 
conhecimento dos jovens menos informados e, de maneira a preocupá-los também com a 
causa. O nosso futuro depende de nós mesmos. O planeta depende de nós também. Ele é um 
organismo vivo e vai reagir proporcionalmente ao que fizermos com ele. E se continuarmos 
tratando-o da mesma forma, as consequências serão desastrosas. Então, tomemos atitudes. 
Zelar pelo planeta é zelar por nossas próprias vidas. Afinal, não fazemos parte dele? 
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RESUMO  

O presente trabalho teve como objetivo obter 
um levantamento histórico dos impactos ambientais da 
indústria do petróleo no Semiárido do Rio Grande do 
Norte. Quanto ao desenvolvimento deste, realizou-se 
um estudo acerca das características econômicas, 
técnicas e sociais da atividade petrolífera. O petróleo é 
uma substância de origem fóssil, originada a partir de 
uma mistura complexa de hidrocarbonetos. É uma fonte 
de energia não renovável e é matéria prima da indústria 
petrolífera e petroquímica. Após este estudo inicial, 
ocorreu uma visita técnica à Petrobrás. Lá, conseguiu-se 
dados para a elaboração de uma lista histórica dos 
impactos ambientais decorrentes da implantação desta 

indústria, bem como se investigou as medidas 
mitigadoras tomadas pela Petrobrás para amenizar esses 
impactos.  Pelos resultados constatou-se que, dentre os 
principais impactos, o de maior dimensão é o 
desmatamento da vegetação da caatinga. Entretanto, a 
Petrobrás, como uma empresa legalista, vem 
trabalhando para reverter esses impactos. Este trabalho 
busca contribuir tecnicamente para um aprofundamento 
acerca do tema, o qual tem uma importante relevância 
para o conhecimento dos impactos ambientais causados 
no Semiárido Potiguar desde a implantação da indústria 
petrolífera na região, cujos efeitos podem prejudicar 
tanto o homem quanto o meio em que este habita.  

 

 PALAVRAS-CHAVE: Semiárido, impactos ambientais, petróleo, Petrobrás. 

 
Historical surveys of the environmental impacts of the petroleum industry in the semiarid 

regions of rio grande do norte 
 
ABSTRACT  

This study aims to obtain a historical survey of 
the environmental impacts of the oil industry in the 
Semiarid Rio Grande do Norte. About the development 
of this, it was made a study about the economic 
characteristics, and the characteristics of economic, 
technical and social aspects of the oil sector. Oil is a 
fossil substance, stemming from a complex mixture of 
hydrocarbons. It is a non-renewable energy source and 
raw material of the oil and petrochemical industry. After 
this initial study, it was made a technical visit to 
Petrobras. There, we got information to elaborate the 
list with the environmental impacts resulting from the  

 

implementation of this industry, also investigated the 
mitigating measures taken by Petrobras to mitigate 
these impacts. The results found that, among the main 
impacts, the largest is the clearing of vegetation of the 
caatinga. However, Petrobras, as a legal firm, has been 
working to reverse these Impacts. This work seeks to 
contribute technically to a depth about the topic, which 
has an important relevance to the environmental 
impacts caused in the largest Potiguar Semiarid, since 
the implementation of the oil industry in the region, 
whose effects can affect both the man and the 
environment in which it dwells.

 KEY-WORDS:  Semiarid, environmental impacts, oil, Petrobras. 
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Levantamentos Históricos dos impactos ambientais da Indústria no Petróleo do Semiárido 
do Rio Grande do Norte 

 
INTRODUÇÃO 
 

A palavra petróleo vem do latim, petra e oleum, correspondendo à expressão “pedra 
de óleo”. É uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro 
característico e de cor variando entre o negro e o castanho escuro. Ele é considerado uma 
fonte de energia não renovável, de origem fóssil e é matéria prima da indústria petrolífera e 
petroquímica. Na história da Terra, em alguns intervalos de tempo geológico, grande 
quantidade de organismos animais e vegetais foi, lentamente, depositando-se nos fundos dos 
lagos e mares. Pela ação do calor e da pressão, provocada pelo seguido empilhamento das 
camadas geológicas, estes depósitos orgânicos foram transformados, face ás reações 
termoquímicas, em petróleo (óleo e gás). Segundo Aquino e Costa (2011), ele é formado 
basicamente de hidrocarbonetos, essencialmente de carbono, mas também, são encontrados 
outros elementos como nitrogênio, enxofre e oxigênio. 

 
Ao contrário do que se pensa, o petróleo não permanece na rocha que foi gerado - a 

rocha matriz - mas desloca-se até encontrar um terreno apropriado para se concentrar. Estes 
terrenos são denominados bacias sedimentares, formadas por camadas ou lençóis porosos de 
areia, arenitos ou calcários. As rochas sedimentares são as mais porosas, e quando possuem 
permeabilidade elevada, formam o par ideal para a ocorrência de reservatórios de petróleo 
economicamente exploráveis. A existência de várias camadas de solo é outro importante 
motivo pelo qual o petróleo é mais facilmente encontrado em bacias sedimentares. 
 

De acordo com Mariano (2001), “a importância do petróleo em nossa sociedade, tal 
como está atualmente organizada, é extensa e fundamental. O petróleo não é apenas uma 
das principais fontes de energia utilizadas pela humanidade. Além de sua importância como 
fornecedor de energia, os seus derivados são a matéria-prima para a manufatura de inúmeros 
bens de consumo, e, deste modo, têm um papel cada dia mais presente e relevante na vida 
das pessoas”. Em contrapartida, os impactos causados pelo seu processo de obtenção podem 
causar danos em todo um ecossistema local. 

 
A atividade petrolífera realizada pela Petrobrás no estado do Rio Grande do Norte, 

especificamente no semiárido, trouxe muitos benefícios para a economia de várias cidades, o 
que pode ser notado como um impacto positivo. Contudo, os impactos negativos também são 
perceptíveis, ocorrendo desde a implantação à produção. 
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HISTÓRIA DO PETRÓLEO NO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Segundo Neto (2007) tudo teve início por volta da segunda metade do século 19 quando o 
Padre Florêncio Gomes de Oliveira, nascido na Vila de Mossoró, publicou um depoimento 
numa das atas da Câmara Municipal de Apodi do qual se pode citar o seguinte fragmento:  

 

“Em um dos recantos da lagoa desta vila, que está mais em contato com as substâncias minerais da serra, tem-se 
coalhado, em alguns anos, uma substância betuminosa, inflamável e de boa luz semelhante, à cera, em 

quantidade tal que se pode carregar carros dela.” (NETO, 2007 apud ROSADO, 1987, p. 10.) 

Essa descrição permite que se admitam a possibilidade desse óleo se tratar de petróleo.   

 
Em 1908 o farmacêutico químico Jerônimo Rosado descobriu na Vila de Caraúbas a 

elatelita, um tipo de “Betume elástico” (provavelmente originado de carbonetos), espécie de 
“borracha mineral” que foi, inicialmente, utilizado para a iluminação da vila. Como o Açude do 
Governo, local onde foi encontrada a elatelita, secou completamente em 1932, em virtude do 
período de estiagem que devastou a região, constatou-se a existência de material combustível 
nas partes mais profundas do Açude, o que possibilitaria ser uma identificação da presença de 
petróleo naquela localidade. 

Em 1943, iniciaram-se as buscas por petróleo no Rio Grande do Norte.  Alguns poços 
foram perfurados, mas possuíam apenas vestígios de petróleo. O primeiro poço perfurado (G-
1-RN) da Bacia Potiguar Terrestre foi em Gangorra, no município de Grossos, em 1956. 

“A existência da atividade petrolífera no Rio Grande do Norte faz parte da história local 
dos municípios produtores espalhados pelo território potiguar. A partir da década de 1970 a 
indústria do petróleo se instalou definitivamente no cenário potiguar, com a descoberta em 
1973 do campo marítimo de Ubarana, situado na plataforma continental, tendo iniciado a sua 
produção a partir de 1976. E sucessivamente outras descobertas terrestres nos campos de 
Fazenda Belém, Alto do Rodrigues, Estreito, Macau, Guamaré e Canto do Amaro - o de maior 
produção entre os outros. Os campos marítimos sucessores a Ubarana, no litoral Potiguar, 
foram Agulha, Aratum, Pescada e Arabaiana.” (ROCHA, 2010 apud JESIEL, 2007). 

Em 1975, jorrou petróleo nas torneiras das residências de Mossoró, em mais de um 
local. Com essa notícia, a Petrobrás perfurou vários poços naquele município, sem sucesso.  Já 
em 1979, perfuraram poços de água para o abastecimento das piscinas térmicas do hotel 
Thermas, na cidade. Desta vez, apareceu petróleo em maiores quantidades. Nesse mesmo 
ano, perfurou-se o poço MO-13 o campo de Mossoró.  

As perfurações de poços terrestres foram intensificadas no início da década de 80, nos 
municípios de Macau, Areia Branca, Alto do Rodrigues e Mossoró (poço Mossoró-14, o 
primeiro poço terrestre comercialmente viável do Rio Grande do Norte).   

 Em 1994 o Rio Grande do Norte atingiu a marca de 2º maior produtor de petróleo do 
Brasil; o 1º em produção terrestre. 
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Até 1997 as atividades de petróleo eram de monopólio da União, quando foram 
modificadas pela lei que regulamenta esse setor. Hoje a exploração de petróleo está sob o 
controle da ANP – Agência Nacional de Petróleo. 

No período compreendido entre 1983 e 2008 o estado recebeu investimentos da 
carteira de exploração e produção da Petrobras, que possibilitou a ampliação, manutenção e 
otimização dos campos terrestres e marítimos. 

 
O QUE É IMPACTO AMBIENTAL 

  Impacto ambiental é uma “alteração da qualidade ambiental que resulta da 
modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” (Sanchez, 2006, 
apud Sanchez 1998a). 

 Uma outra definição de impacto ambiental é dada pela norma NBR ISO 14.001: 2004:  

“qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das 
atividades, produtos ou serviços de uma organização” (item 3.7 da norma).  

É importante salientar que o conceito de impacto ambiental adotado por essa norma é 
bastante utilizado por muitas empresas, as quais tem adotado sistemas de gestão ambiental 
que nela se baseiam. De acordo com a norma, impacto ambiental é uma consequência de 
“atividades, produtos ou serviços” de uma organização, ou seja, o impacto é qualquer 
modificação ambiental, independentemente de sua importância.   

 As leis de cada país possuem uma definição particular sobre esse conceito. Segundo a 
legislação portuguesa, impacto ambiental é um conjunto das alterações favoráveis e 
desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de 
tempo e numa determinada área. Já a legislação finlandesa trás o conceito de que impactos 
são os efeitos diretos e indiretos dentro e fora do território finlandês de um projeto ou 
operações sobre a saúde humana, condições de vida, solo, água, ar, clima, organismos, 
interação entre eles, e diversidade biológica, a estrutura da comunidade, edifícios, paisagem 
urbana e patrimônio cultural, e utilização de recursos naturais. 

 Não se deve confundir impacto ambiental com poluição ambiental, uma vez que o 
primeiro é um conceito mais amplo e difere do segundo no que diz respeito a sua essência.  
Poluição tem somente uma conotação negativa, enquanto impacto ambiental tanto pode ser 
positivo quanto negativo. 

LISTA HISTÓRICA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA NO PETRÓLEO DO SEMIÁRIDO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

Segundo o biólogo e Analista Ambiental Pleno da Petrobrás, Carlos Abraham de Knegt 
Miranda, em entrevista realizada com o mesmo no dia 12 de Setembro de 2011, os principais 
impactos decorrentes da implantação da indústria do petróleo no Semiárido do Rio Grande do 
Norte, ocorrem em três esferas: física, biótica e antrópica. 
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• FÍSICO 

Com relação à esfera física os impactos ocorrem por meio da retirada de piçarra e da 
erosão. Quando se delimita o local de instalação de um poço, precisa-se de uma compactação 
do solo para conferir ao mesmo uma resistência maior, uma vez que irá circular uma grande 
quantidade de carros pesados contendo o maquinário. Esse material compactado recebe o 
nome de piçarra. A piçarra constitui-se de um material de subsolo composto principalmente 
por silte, areia e cascalho. Se somados todas as áreas compactadas ao redor dos poços de 
perfuração, se torna um impacto bem relevante. Isso porque, além de impedir o crescimento 
de vegetação no local onde for depositado, esse material é encontrado em jazidas de piçarra 
(áreas de mineração). A extração mineral é feita a céu aberto e com uma escavadeira 
provocando a eliminação do solo superficial da área e sobrando apenas a camada inferior do 
solo, diferente da superficial, o que impossibilita a reconstituição nativa do local.  A retirada 
de vegetação de determinadas áreas, sejam elas de piçarra ou não, também causam erosão 
do solo. Isso porque, quando chove, o solo é escoado perdendo seus nutrientes e podendo vir 
a se tornar infértil.  

• BIÓTICO 

Já no meio biótico, os impactos são: a supressão do habitat, ocasionada pela 
eliminação total da vegetação; a fragmentação do habitat causado pela remoção de algumas 
partes de uma vegetação local; o afugentamento da fauna durante a operação e instalação, 
devido à movimentação de maquinário, fazendo com que exista um aumento da 
probabilidade de morte da fauna devido à construção de estradas, rodovias e ferrovias, uma 
vez que os animais se deslocam para as cidades ou para as estradas, onde poderão vir a ser 
atropelados por automóveis; possíveis vazamentos de uma emulsão de petróleo bruto e água, 
mas isso é acidental. Há muito empenho para que esses acidentes não ocorram, mas se 
ocorrerem haverá um impacto no ambiente local. Segundo Leonardo Campos do Amaral 
Bezerra, engenheiro de petróleo pleno e coordenador de meio ambiente da Petrobrás, dentre 
todos estes impactos, o desmatamento é o de maior dimensão, uma vez que para a 
implantação das instalações da empresa em determinada área, onde se pretende instalar um 
poço de petróleo, deve-se desmatar o ambiente.   
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Figura 1- Área degradada por extração de piçarra na Caatinga       

• ANTRÓPICO 

No que diz respeito ao meio antrópico, pode-se citar: a) a geração de empregos, já 
que, com a chegada da Petrobrás, surgiram novas empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, o que proporcionou um maior ingresso no mercado de trabalho. Esse impacto 
pode ser considerado direto, uma vez que se trata do efeito direto da empresa influenciando 
e melhorando a vida das pessoas; b) movimentação e incremento da economia, pois com as 
novas empresas o PIB da região irá melhorar e o pagamento de royalties (estabelecido depois 
da queda do monopólio em 1998). Esses recursos são passados para a ANP (Agência Nacional 
do Petróleo) e esta repassa para as prefeituras dos municípios onde a empresa está instalada. 
É importante salientar que a Petrobrás direciona esse dinheiro para que ele seja investido em 
melhorias para a população como saúde, educação, saneamento, etc. Entretanto, nem 
sempre ele é utilizado de forma devida, o que não é mais de responsabilidade da Petrobrás, a 
qual não tem nenhum controle da utilização desse dinheiro, ausentando-se de qualquer 
responsabilidade com relação a isso. Esses royalties também podem ser pagos diretamente 
para os proprietários das terras onde são instalados os poços de petróleo, já que a Petrobrás 
não é dona de todas elas. Isso causa um impacto direto na população. 

MEDIDAS MITIGADORAS TOMADAS PELA PETROBRÁS  

Segundo o Manual para recuperação de áreas degradadas por extração de piçarra na 
Caatinga (2010), a recuperação das áreas onde foi retirada a piçarra, nas quais toda a parte 
mais fértil do solo e rica em propágulos foi retirada, é um desafio que na maioria das vezes 
demanda a intervenção humana para auxiliar o ecossistema degradado a recuperar-se. 
Normalmente é necessário o plantio de espécies florestais nativas para reativar os processos 
ecológicos que sustentam as funcionalidades ecossistêmicas e o equilíbrio ambiental dessas 
áreas degredas, embora que para isso sejam necessários altos investimentos. A jazida 
exaurida a ser recuperada e suas particularidades precisam ser conhecidas no ano que 
antecede ao plantio. Em várias situações, há a necessidade de conformação da paisagem 
previamente às operações de plantio.   
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A definição sobre as formas de se recuperar uma jazida são influencias diretamente 
por alguns fatores econômicos, ecológicos e da legislação vigente. Entre eles podem ser 
citados a proximidade com a vegetação da Caatinga remanescente, a urgência em se recobrir 
a área, a disponibilidade financeira, etc. Abaixo são descritas cinco recomendações para a 
recuperação de jazidas de piçarra em que a extração tenha sido encerrada, as quais se 
adequam a diferentes situações: a) Isolamento da área b) retirada dos fatores de degradação 
c) condução da regeneração natural d) enriquecimento de espécies com mudas e /ou 
sementes e) plantio de mudas.  

 Algo que é importante destacar é que quando a Petrobrás vai explorar piçarra em uma 
determinada propriedade, o licenciamento ambiental é feito no nome do proprietário, já que 
as terras não são da Petrobrás. Portanto, pela lei, este proprietário será responsável pela 
recuperação do ambiente. Mesmo assim, a Petrobrás (na posição de empresa legalista que 
está sempre procurando mitigar os impactos negativos por ela causados) recupera a jazida.  

 Com relação à erosão, o plantio de mudas também funciona como medida mitigadora 
para os processos de escoamento do solo devido à água da chuva. Outra medida tomada pela 
Petrobrás para amenizar a erosão é a utilização de maquinário para desviar a água da chuva, 
impedindo, assim, que esta escoe.    

 No que se refere ao impacto ocasionado pelo desmatamento (o problema da 
supressão e fragmentação de habitat, e o consequente afugentamento da fauna) ainda não 
está totalmente revertido. Entretanto, a empresa está trabalhando para mudar essa 
realidade. Para minimizar o impacto da supressão da vegetação, desde 2009 vem sido feita a 
reposição florestal, que consiste na compensação de matéria-prima vegetal extraída por 
matéria-prima vegetal produzida mediante plantio. 

Com relação aos raros vazamentos de petróleo e água, (que podem ocorrer nas áreas de 
perfuração) caso estes venham a acontecer, uma equipe é acionada para eliminar esta 
emulsão. 

  A Petrobrás se expandiu a nível nacional, é uma empresa legalista e se adapta em 
qualquer lugar do mundo seguindo as normas ambientais do local e, se possível, aprimorando 
as mesmas.  
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Figura 2- Aroeira, um dos tipos de mudas de plantas que são usados para reflorestar as áreas 
degradadas pela extração da piçarra. 
 

CONCLUSÃO 

 Este trabalho foi de fundamental importância para que fossem obtidos novos 
conhecimentos com relação aos impactos positivos e negativos causados ao meio ambiente 
decorrente da implantação da indústria petrolífera no semiárido do nosso estado.    
 Sabe-se que é imprescindível a produção do petróleo nos dias de hoje, uma vez que a 
humanidade ainda depende dessa importante fonte de energia para a realização de uma 
gama de atividades. Entretanto, o processo de implantação dessa indústria petrolífera causa 
diversos impactos ao homem e ao meio no qual este habita.      
 Assim, não se podem deixar de lado as iniciativas tomadas pela Petrobrás, no papel de 
empresa legalista, procurando minimizar ao máximo os impactos negativos, bem como para 
expandir os impactos positivos trazidos à sociedade local.       
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RESUMO 
 
Antigamente, a reciclagem era vista apenas como uma idéia inovadora, que a mesma seria a solução 
para todos os problemas de questão ambiental. Muito embora, tal idéia fosse uma espécie de previsão 
de eventos futuros, pequena foi a importância dada a ela, por isso, nos dias de hoje, a sociedade 
enfrenta graves problemas com o lixo sem saber o que fazer com ele. Embora tarde, o homem tomou 
noção de seus atos sobre meio ambiente e começou a tomar providencias para corrigir erros passados. 
Começando assim a desenvolver tecnologias baseadas na idéia de reciclar e reaproveitar determinados 
materiais, para só assim reduzir os impactos ao meio em que vivemos. Atualmente vem se falando 
através das mais diversas fontes de informações (revistas, jornais, televisão, e principalmente internet), 
da pratica dos três R’s, que além de ser ambientalmente correta, também é socialmente econômica, por 
se tratar de fonte criadora de muitos postos de trabalho, como também resposta imediata a solução de 
inúmeros problemas ambientais e de saúde humana. Reduzir significa economizar de todas as formas 
possíveis. Numa sociedade onde quase todas as embalagens são descartáveis, é preciso repensar nas 
diversas maneiras de se combater o desperdício. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo 
aquilo que não é lixo. É ser criativo, inovador, usar um produto de várias maneiras. Reciclar é devolver o 
material usado ao ciclo da produção, poupando todo o percurso dos insumos virgens, com enormes 
vantagens econômicas e ambientais. Esse trabalho se estrutura numa leitura das principais fontes de 
divulgação dos 3 Rs e sintetiza um estudo com a preocupação de oferecer uma reflexão sobre o 
consumo de produtos e/ou serviços, indiscriminadamente, sem uma postura crítica de que essa conduta 
pode ser nociva e prejudicial, podendo afetar bastante a nossa saúde e o ambiente em que vivemos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: reduzir, reutilizar, reciclar, consumo. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo que será tratado a seguir tem, por objetivo, verificar e entender como 

funciona a prática dos três R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) em um mundo que está 

valorizando tanto os bens materiais, que, em muitos casos, acabam confundindo os 

termos “precisar” e “ter”. A partir de dados estatísticos e formas de conscientização, 

descreveremos o que está acontecendo com o mundo diante deste contínuo avanço 

consumista e quais os benéficos que podem gerar a prática dos R’s. 

O consumismo pessoal, ou de um grupo de determinadas pessoas se constitui 

como um dos focos para nosso objeto de pesquisa, já que tal assunto está totalmente 

incluído nesse estudo. Reduzir o consumo, reutilizar o que viria a ser jogado no lixo e 
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reciclar aquilo que já foi jogado fora é um processo que exige bastante da consciência 

humana, onde cada “R” é resultado de um outro anterior.  

Abordaremos a temática ambiental (três R’s) e o consumismo, por acreditar 

que é algo muito presente no nosso dia-a-dia, principalmente pelo reforço que é dado 

por uma mídia que, mesmo sendo paradoxal, enfatiza essa temática bastante na 

sociedade. 

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada através de consulta bibliográfica na biblioteca do IFRN-

Campus Mossoró e na internet, na qual ocorreu à análise de artigos já publicados 

sobre o tema e, a partir dessa leitura, procurou-se construir argumentos capazes de 

provocar o desafio de implantar uma cultura prática dos três R’s no mundo 

consumista. O estudo do vídeo “A história das coisas” que tivemos o prazer de 

apresentar na semana de meio ambiente da nossa Instituição, também será 

importante como parâmetro de critica ao modelo de consumo existente em nossa 

sociedade.  Durante o texto, destacaremos algumas imagens que ilustrarão momentos 

de reflexão sobre o assunto.    

 

A CULTURA DOS TRÊS R’s  E O MUNDO CONSUMISTA 

 

É sabido que vivemos em um mundo onde a influência do homem na natureza 

é bastante significante, seja ela de forma virtuosa ou negativa. A cada dia, mais e mais 

coisas são criadas ou transformadas, decorrentes do crescimento da tecnologia. Para 

que esses produtos criados possam dar lucros aos produtores (indústrias, fábricas), é 

necessário que os mesmos sejam divulgados às pessoas que irão consumi-los. É aí que 

entra a mídia.  

É impressionante o poder que a mídia tem diante da sociedade. Uma simples 

propaganda de um produto qualquer pode tornar este produto em sonho de consumo 

para muitos indivíduos. E o mais interessante é que, essa mesma mídia que “faz o 

nome” das grandes marcas que também geram lixo, é aquela que passa a realidade do 
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mundo aos que ouvem, vêem, ou que têm qualquer tipo de contato com a mesma. A 

realidade de um mundo cada vez mais consumista e, consequentemente, produtor de 

lixo. 

 

 
Figura 1 - Mostra uma crítica ao consumismo, onde o mundo está sendo levado por 

ele num carrinho de compras 
 

Ações muito simples podem ser feitas para diminuir o impacto ao meio 

ambiente proveniente de nossas atividades. Porém, simples não quer dizer que sejam 

fáceis de fazer. O fato é que, para isto, é necessário conscientização e vontade. 

Os especialistas, corporações e governos já têm informações de que estamos 

utilizando muito mais recursos que a terra pode repor. Além disto, uma grande parte 

do que compramos são coisas inúteis, adquiridas muitas vezes por impulso ou pela 

propaganda/moda e que irão parar no lixo rapidamente. 

Se você ouvir a opinião de economistas, uma boa parte lhe dirá que o consumo 

é maravilhoso, pois traz a aceleração e expansão da economia. Dizem os governantes 

que isso é bom para o país, será? Percebo que as análises econômicas não estão 

levando em conta por quanto tempo uma expansão desenfreada do consumo se 

sustentará e quais serão os malefícios causados, enquanto mantivermos os mesmos 

métodos produtivos. 

É ai que entram os três R's do consumo consciente. Certamente, muitos de nós 

já tenhamos ouvido falar deles, mas não custa nada lembrar que os três R’s são: 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

Parece fácil! Porém, não é tão fácil assim. A primeira dificuldade surge logo no 

primeiro R; Reduzir. 
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   Figura 2 – Mostra o ciclo dos 3R’s.       Figura 3 – Mostra que se pode   

                                                                     aprender sobre os 3R’s desde  

                                                                             a infância, na escola. 

REDUZIR 

 

É o primeiro e, talvez, o mais importante dos 3R’s, pois é dele que surge a 

maioria dos problemas que, aqui, serão citados. É perceptível que também é o ponto 

em que as pessoas menos dão credibilidade, já que, a cada dia que passa, os dados e 

estatísticas só vão mostrando o quanto as pessoas estão comprando mais e mais. 

Muitas vezes até mesmo sem necessidade. É justamente a falta de necessidade que 

gera essa quantidade enorme de lixo produzido no planeta. 

Se o lixo é um problema, o melhor resíduo que existe é o que não foi gerado. 

Pena que é impossível viver sem produzir restos, mas é possível diminuir a quantidade 

produzida. 

Ao repensar a relação que temos com as nossas sobras podemos identificar 

situações em que uma outra conduta fará enorme diferença no volume de lixo gerado. 

Ao fazer compras num supermercado, o consumidor pode escolher produtos que 

venham com menos embalagens ou com embalagens mais resistentes e reutilizáveis. 

Pode ainda levar os produtos para casa em uma bolsa de compras própria, evitando o 

uso de muitas sacolas plásticas. No momento da escolha de bens duráveis (fogão, 

móveis, eletrodomésticos) pode-se optar por modelos de melhor qualidade, com 

garantia, que durem mais reduzindo a necessidade de comprá-los de novo em breve. 
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É interessante notar que o consumismo não está ligado exclusivamente aos 

produtos que são comprados em lojas e supermercados, por exemplo. Muitos 

indivíduos também são praticantes do consumismo quando se trata da água e energia 

que usamos em suas respectivas residências. Com isso, vêm os cuidados com o 

consumo de água, energia e combustíveis. Estes cuidados nem sempre estão ligados à 

questão dos resíduos, mas combinam com a responsabilidade ambiental de todos nós, 

dependentes da matéria-prima, água, energia e combustíveis. O uso racional dos 

recursos e do lixo que se é produzido é o mais poderoso, protetor do ambiente e da 

qualidade de vida da população. Portanto, reduzir é ótimo para a vida do planeta! 

Também não se pode ignorar o desperdício de alimentos. Antes mesmo de se 

tornar lixo os alimentos desperdiçados já são um problema e uma vergonha nacional. 

O combate à miséria brasileira é batalha de longa data e sempre se soube que o 

desperdício no Brasil é imenso, provavelmente capaz de reduzir muito a fome em 

nosso país. Fruto de falhas no sistema de produção (lá no campo), distribuição e 

utilização dos produtos agrícolas (em qualquer cozinha), o desperdício de alimentos é 

o cartão de visitas de uma sociedade ainda longe de saber o valor do que possui, e que 

por isso desperdiça tanto. 

 

REAPROVEITAR 

 

É dar novo uso a um material que já foi usado, já que boa parte dos resíduos 

pode ser reaproveitada de várias maneiras. Assim como na REDUÇÃO, basta refletir 

sobre os materiais que são manuseados no dia-a-dia de cada indivíduo. Aí surge o uso 

dos dois lados do papel, a utilização de potes diversos para guardar sobras de 

alimentos na geladeira, latas que viram porta-lápis e etc.  

Dentro do REAPROVEITAR, também pode-se alojar a ideia de trocar objetos 

com amigos, freqüentar sebos, brechós e a super atividade de recuperar de tudo, que 

além de evitar a produção excessiva de lixo, serve para exercitar a criatividade e a 

habilidade manual.   

Veja na figura a seguir os diversos itens que os jovens mais consomem. 
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Figura 4 – Tabela mostrando como está o consumo por diversos itens, dando ênfase 

nos jovens, que são os que mais consumem. 
 

Como se pode notar, o consumismo está bastante claro nesta tabela, mostrada 

na figura 4. Um dos maiores exemplos disso é o fato de que 25% dos jovens gostariam 

de trocar o computador nos próximos seis meses. Talvez, em alguns dos casos, 

realmente seja necessária a troca. Porém, o que nos deve chamar atenção é que 

muitas pessoas fazem isso sem ter necessidade alguma, tendo um computador ainda 

em perfeito estado de uso.  
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O que faz esses jovens ter esse tipo de vontade é a mídia, que é influenciada 

pelo crescente avanço da tecnologia. Não só com o computador, mas com outros 

diversos produtos isso também acontece. Em vez de reaproveitar algumas coisas, as 

pessoas estão preferindo jogá-las no lixo, ainda em bons estados de uso. Cabe a cada 

pessoa ter consciência dos seus atos e agir de forma correta, tanto consigo mesmo, 

quanto com a sociedade em que vive. 

 

RECICLAR 

 

Quando os produtos que consumimos são jogados ao lixo, muitos deles podem 

ter um novo uso. Materiais como papéis, plásticos, vidros, metais etc. podem ser 

reciclados. 

Reciclar é transformar de modo artesanal ou industrial um produto usado em 

um novo produto, igual ou diferente do original. Essa transformação deve ser química 

e/ou física, daí a diferença do reaproveitamento que não altera a matéria de maneira 

tão profunda. 

Os benefícios da reciclagem são muitos: economia de matéria-prima, de 

energia e de água. Mas as dificuldades não são poucas. Cada material deve ir para uma 

fábrica diferente, o que demanda um esquema de separação anterior à coleta (que, 

nesse caso, tem que ser diferenciada) ou depois da coleta (quando o material sujo 

perde parte de seu valor de comercialização). Além disso, nem todas as regiões 

possuem fábricas que façam a reciclagem de todos os materiais e aí nem sempre 

adianta separar. 

No Brasil os recipientes para receber materiais recicláveis seguem o seguinte 

padrão: 
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Figura 5: Ilustração mostrando as cores dos coletores para reciclagem. 

 

É comum que a venda dos materiais não cubra os custos da coleta seletiva e a 

Prefeitura pode achar que o estímulo à reciclagem não compensa. Por isso é 

fundamental que o órgão público encare a coleta seletiva de materiais recicláveis não 

só pela questão econômica, mas como um benefício social e ambiental para toda a 

sociedade. Se fizer a coleta seletiva integrada a um importantíssimo sistema de 

gerenciamento de resíduos, todos os benefícios (sociais, ambientais e econômicos) 

serão muito maiores. Esse sistema é a maneira mais completa de lidar com o lixo 

municipal, pois além de coleta seletiva e reciclagem, se preocupa e atua com relação 

ao lixo tóxico, lixo orgânico, aterro sanitário, lixão, impactos da coleta e da disposição, 

custos, questões de saúde pública e de emprego. 

Quando refletimos e agimos sobre a questão do lixo em casa, na escola, no 

trabalho, na prefeitura e na rua, percebemos o quanto é possível que cada um de nós 

faça uma diferença enorme diante deste problemão. Ao assumir nossas 

responsabilidades sobre esta e todas as questões da sociedade, estamos de fato 

virando cidadãos e construindo uma nação de verdade. 
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RESUMO 
 
A coleta seletiva é uma das mais importantes formas de 
controle do lixo ou resíduos sólidos descartáveis gerados 
pelo ser humano. São inúmeras as vantagens que a coleta 
seletiva proporciona, entre elas destaca-se a geração de 
emprego e renda aos menos favorecidos, através da 
comercialização dos recicláveis catados por pessoas 
organizadas em associações, como também por catadores 
autônomos. O maior beneficiado pela coleta seletiva é o 
meio ambiente, pois ao reciclar e reaproveitar certos 
produtos que já foram retirados da natureza faz com que 
diminua a busca por matéria prima na natureza. Assim, o 
objetivo desse estudo é demonstrar, a partir de um estudo 
de caso, mais especificamente do município de Lucrécia 
(RN), que programas eficientes de coleta seletiva de lixo 
podem ser uma alternativa viável para enfrentar os 
problemas gerados pela produção de resíduos sólidos 

urbanos. Os resultados demonstraram que enquanto 
muitos municípios do Brasil discutem como dar destino 
final aos resíduos produzidos pela população, a Prefeitura 
de Lucrécia optou por reciclar resíduos sólidos e, a partir 
daí, tem oferecido emprego e renda a um grupo de 
pessoas que trabalham organizados em uma associação de 
catadores de lixo. No entanto, é preciso pontuar que não 
cabe apenas ao poder público buscar alternativas de 
enfrentamento para a questão dos resíduos sólidos, sendo 
fundamental também, o envolvimento de toda a 
comunidade para que o problema do lixo seja erradicado 
e/ou minimizado. Nessa perspectiva, a educação nas 
escolas deve vir como um dos primeiros passos a ser dado 
para conscientizar futuros cidadãos em relação à 
problemática e preocupações ambientais no nosso 
Planeta. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos; Coleta seletiva; Lucrécia/RN. 

 
THE BENEFITS OF SELECTIVE COLLECTION IN SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 

FIELDS, A CASE STUDY ON LUCRETIA-RN 
 
ABSTRACT 

 
Separate collection is the most important form of waste 
disposal or solid waste generated by disposable human 
being. There are many advantages that the collection 
provides selective among them the creation of jobs and 
income to the poor through the sale of recyclables picked 
by associations of collectors, as well freelance scavengers. 
The biggest beneficiary of curbside collection is the 
environment, since the recycle and reuse certain products 
which have already been withdrawn nature makes decrease 
the search for raw materials in nature. Thus, the purpose of 
this study is to demonstrate, from a case study, specifically 
the city of Lucrécia (RN), efficient programs that garbage 
collection can be a viable alternative for tackling the 
problems created by the production of solid waste urban. 

The results showed that while many municipalities in Brazil 
to discuss how the final destination of waste produced by 
the population, the City of Lucrécia opted to recycle solid 
waste and from there, it has provided jobs and income to a 
group of people who work in an organized association of 
waste pickers. However, it is necessary to point out that 
there is one for the government to seek alternatives for 
confronting the issue of solid waste and is also essential, 
the involvement of the entire community so that the 
garbage problem is eradicated and / or minimized. From 
this perspective, education in schools should come as one 
of the first steps to be taken to educate future citizens 
about the issues and environmental concerns on our 
planet. 

 
 

 KEYWORDS: Solid waste; Selective collect, City of Lucrécia/RN. 
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OS BENEFÍCIOS DA COLETA SELETIVA NOS CAMPOS SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, 

UM ESTUDO DE CASO EM LUCRÉCIA-RN 
NTRODUÇÃO 
 

As ações humanas sempre foram geradoras de algum tipo de resíduo. Mesmo no 
período em que as populações eram nômades, o homem já deixava restos de alimentos 
pelos lugares que passava, aumentando mais à medida que a espécie humana estabelecia-se 
ao longo dos rios e vales, passando a ter uma vida sedentária. 

O município de Lucrécia (RN) é uma das cidades conscientes e preocupadas com a 
problemática do lixo. 

A coleta seletiva é uma das alternativas que visa solucionar o problema dos resíduos 
sólidos, possibilitando melhor reaproveitamento dos recicláveis.  

Considerando o aspecto social o aumento de renda para famílias menos 
favorecidas. Haja vista que o envolvimento da população é necessário para a gestão 
participativa dos problemas relacionados com o cotidiano das pessoas, tendo como 
exemplo, a geração e o descarte de lixo.  

Em relação à questão ambiental, minimiza a extração dos recursos naturais, 
diminuindo a poluição do solo, da água e do ar. 

Busca-se através deste artigo analisar a validade da coleta seletiva como 
instrumento de mitigação do problema “lixo” em prol de novos resultados sociais, 
econômicos e ambientais como também levar a sociedade a refletir sobre o modo de vida 
contemporâneo relacionado ao lixo que ela produz. 
 
1. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

As transformações ocorridas no meio ambiente e as mudanças que vem 
acontecendo de forma acelerada e crescente têm modificado, continuamente, as condições 
de vida da Terra, principalmente a partir do final do século passado. Neste cenário, a 
chamada sociedade do consumo avança de forma a destruir os recursos naturais, alterando 
o equilíbrio ecológico. 

Os resíduos sólidos (lixo) constituem uma das grandes preocupações ambientais do 
mundo moderno. De acordo com Ferreira (2001), lixo é tudo aquilo que não se quer mais e 
se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor. Resíduo, por sua vez, é uma palavra adotada 
muitas vezes para significar sobras no processo produtivo, geralmente industrial. É usado 
também como equivalente a refugo ou rejeito. Em outras situações, o conceito de resíduo é 
equivalente ao conceito de lixo, e possui esse sentido a definição simplificada dada ao termo 
como material desprovido de utilidade pelo seu possuidor. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresenta uma definição técnica 
e abrangente no que diz respeito aos componentes representativos dos resíduos, 
considerando-os como um produto resultante das atividades das comunidades de origem 
industrial, agrícola, comercial, hospitalar, de serviços e de varrição, como é definido na NBR 
10.004. Para essa Norma, resíduos sólidos são: 

 
[...] aqueles resíduos em estado sólido e semissólido que resultam de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
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tornem inviáveis seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível (ABNT, 2004, p. 63). 

 
Independente do termo que se adote, o certo é que os problemas causados por esses 

resíduos envolvem questões sociais, econômicas, políticas, ambientais e de saúde. Estes 
problemas, contudo, acompanham o desenvolvimento da humanidade, mas, apesar disso, 
não recebem a devida atenção. 

 
2. Classificação dos Resíduos Sólidos 
 

Os resíduos são classificados quanto a sua origem ou fonte e quanto ao seu grau de 
periculosidade em relação a determinados padrões de qualidade ambiental e de saúde 
pública. A classificação determina a disposição final desses resíduos e cada país adotará sua 
classificação particular. No Brasil, a classificação dos resíduos sólidos segue os critérios da 
USEPA – United States Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental 
Americana, com algumas adaptações. 

Usualmente, classificam-se os resíduos sólidos pela sua origem, de forma a definir 
aproximadamente os tipos de resíduos e os riscos a eles associados, bem como as 
responsabilidades dos geradores conforme mostra o Quadro 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 1: Classificação dos resíduos sólidos pela sua origem. 

 

Fonte: ABNT (2004). 
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3. A Produção de Resíduos Sólidos no Brasil e no Mundo 
        

Há exemplo do ocorrido em vários países do Terceiro Mundo, o rápido processo de 
urbanização no Brasil pegou as cidades despreparadas e sem estrutura referente aos 
serviços básicos como transportes, saúde, educação, saneamento básico e, principalmente 
da questão de resíduos sólidos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), na década de setenta do século 
XX a quantidade per capita de lixo gerada por dia no mundo era de aproximadamente de 
200 a 500g/hab./dia, atualmente estima-se entre 500 a 1000g/hab./dia. Nos países 
desenvolvidos essa cifra alcança valores de duas a quatro vezes maiores. 

Segundo o IBGE (2008), o Brasil produz cerca de 157 mil toneladas diárias de lixo, 
com uma produção média de 1 kg por habitante/dia. No ano de 1989, a produção era de 
96.287 mil toneladas. Somente 2,7% do total de 157 mil toneladas coletadas foram 
destinadas à reciclagem. 

A adoção de medidas inadequadas para o problema dos resíduos sólidos, do ponto 
de vista sanitário e ambiental, faz com que seus efeitos negativos se agravem com os riscos 
de contaminação do solo, do ar, da água, e a proliferação de vetores transmissores de 
doenças. Sob o aspecto econômico, perde-se por desperdiçar material com potencial 
reciclável. Sob o prisma social, propicia o surgimento de uma atividade que consiste na 
catação de materiais jogados no meio ambiente, de forma inadequada, desenvolvendo-se 
quase sempre em condições subumanas. 
 
3. COLETA SELETIVA: PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 
 
3.1. Coleta Seletiva e Reciclagem 
 

A coleta seletiva é a mais importante forma de controle do lixo e/ou resíduos 
descartáveis gerados pelo homem, nas suas mais complexas áreas de atuação. Ela consiste 
em separar os materiais recicláveis como, plásticos, papéis, metal, vidro, entre outros 
materiais, nas diferentes instâncias da sociedade como empresas, escolas, residências. 

A coleta seletiva é o primeiro passo para um programa ambiental e em um Sistema 
de Gestão Ambiental faz-se necessário que todo resíduo gerado seja separado em 
conformidade com procedimentos estabelecidos. 

A coleta seletiva, além de proporcionar o reaproveitamento de recursos naturais e 
energéticos, propicia ainda a conscientização da população quanto ao lixo que produz ao 
reaproveitamento e que na separação do lixo tem-se o início de seu destino. 

A coleta seletiva tem como objetivo a separação, na própria fonte geradora, dos 
materiais que podem ser recuperados, com o acondicionamento diferenciado para cada 
material ou grupo de materiais. Para haver esse tipo de coleta, faz-se necessário a existência 
de um mercado para os recicláveis e, além disso, o cidadão deve estar consciente da sua 
participação no processo. 

Diante disso, mais do que nunca, um dos grandes desafios da implantação de 
programas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos estão na divulgação e 
esclarecimento da população. 
 
 
3.2. Coleta Seletiva: Aspectos Econômicos 
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Sendo a coleta seletiva condição para a reciclagem, deve-se considerar a economia 
resultante de todo esse processo. Em especial, o custo associado à economia de matéria 
prima, de energia e de controle ambiental através da reciclagem. Tais custos devem ser 
levados em conta, sobretudo sob o ponto de vista da indústria e dos governos Estadual e 
Federal. 

Calderoni (1997) apresenta duas metodologias distintas para mensuração dos 
ganhos ou prejuízos decorrentes da reciclagem do lixo. A primeira metodologia é 
apresentada em debates públicos e artigos publicados em periódicos. Faz a comparação 
entre o montante da venda dos materiais recicláveis e o custo envolvido na coleta e 
separação dos materiais. Na segunda metodologia envolve os custos evitados. São na 
verdade, custos de coleta e disposição final do lixo em aterros com que a Prefeitura deixa de 
arcar em relação ao lixo que é encaminhado para a reciclagem. 

Com a utilização de materiais recicláveis no lugar de matéria prima virgem favorece 
a economia de recursos naturais. A economia de água e energia no processo produtivo deve-
se ao fato de que a produção a partir de recicláveis requer menos água e energia a partir de 
matérias primas virgens. 

Verificam-se outros ganhos econômicos decorrentes da reciclagem, tais como: 
alongamento da vida útil dos equipamentos, divisa (por exemplo, o petróleo, insumos para 
fabricação de vidros e metais) e geração de empregos urbanos. 

Uma vez implantada, a coleta seletiva diminui gastos com matéria prima para 
diversos setores produtivos. 

A coleta seletiva é uma alternativa de atividade econômica no processo de venda, 
processamento e valorização dos produtos industriais que são descartados, diminuindo 
assim gastos com certos tipos de insumos. 
 
3.3. Coleta Seletiva e Inclusão Social 
 

São visíveis as vantagens que a coleta seletiva proporciona no campo social, 
podendo-se citar como benefício, a criação de oportunidades de fortalecimento das 
organizações comunitárias, tais como associações de catadores de material recicláveis, além 
da geração de emprego e renda pela comercialização dos recicláveis catados pelos 
associados ou até mesmo pelos catadores que não fazem parte destas associações.  

A coleta seletiva por meio de associações e/ou cooperativas transforma pessoas 
“marginalizadas” em cidadãos. Através da inclusão social os catadores trabalham com mais 
dignidade, de maneira mais adequada e despertando maior respeito e confiança por parte 
da população, que é quem contribui com a “doação” do lixo. Assim, o cidadão resgata a sua 
dignidade, aumentando sua renda familiar, e isso contribui para que estes catadores tenham 
o reconhecimento e sua aceitação na sociedade da qual ele pertence e que de certa forma 
foi excluído. 
 
3.4. Coleta Seletiva e o Meio Ambiente 
 

O maior beneficiado pela coleta seletiva é o meio ambiente, pois ao reciclar e 
reaproveitar muitos destes produtos que já foram retirados da natureza reduz-se a busca 
por mais matérias-primas. Dessa forma, evitam-se desmatamentos, escavações para 
enterrar os resíduos produzidos, entre outros prejuízos ao meio ambiente. Cada tonelada de 
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papel reciclado evita o desmatamento de 15 a 20 árvores, além disso, contribui 
significativamente para a economia da energia elétrica. Uma boa alternativa de reciclagem 
de papel seria em escolas e repartições públicas, onde se gasta muito papel em seus 
trabalhos diários. 

Segundo Ribeiro (2009, p. 18) “os impactos socioambientais decorrentes da 
deposição inadequada dos resíduos sólidos são: a degradação do solo; o comprometimento 
dos corpos d’água e mananciais; contribuição para a poluição do ar; a proliferação dos 
vetores de importância sanitária nos centros urbanos”.  
 
3.5. Coleta Seletiva e Educação Ambiental 
 

Na era do conhecimento, faz-se necessário o envolvimento das pessoas para com as 
questões ambientais, no que se refere tanto ao consumo e ao uso consciente dos recursos 
ambientais quanto à questão da reciclagem, transformando comportamento e atitudes que 
favorecem a minimização dos impactos ambientais. 

A educação ambiental tem uma grande importância nesse cenário no sentido de 
provocar mudanças que contribuem para o bem-estar do mundo em que vivemos. Um bom 
começo é procurar fazer com que as pessoas mudem seu estilo de vida consumista, 
reduzindo não só o consumo, o desperdício e os gastos excessivos de materiais dispensáveis. 
A participação da sociedade na questão ambiental como um todo sensibiliza e estimula os 
governos a implementarem políticas e programas de proteção ambiental. Assim, a educação 
ambiental é de fundamental importância para o processo de coleta seletiva, pois visa ensinar 
o cidadão sobre seu papel gerador de resíduos sólidos, e que a ação das escolas deve 
abranger as ações da comunidade em seu entorno. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o exercício da cidadania é a condição 
indispensável para uma mudança de paradigma que almeje a retomada do 
desenvolvimento, fundamentado na sustentabilidade ambiental. 
 
4. COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA – RN 
 

A cidade de Lucrécia/RN é um pequeno município do médio-oeste potiguar, com 
apenas 31 Km² de área, encravado ao pé da serra de Martins, a quase 350 km da capital do 
estado, Natal. Tem uma população de 3.633 habitantes segundo os primeiros resultados do 
censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010).  

Os habitantes do município de Lucrécia geram em torno de 1.200 Kg de resíduos 
sólidos domésticos por mês. Isto vinha sendo uma preocupação para o poder público e para 
a população, pelo fato de que, por muito tempo, não havia área disponível para o destino do 
lixo gerado. 

A cidade de Lucrécia passou se destacar pelo seu desempenho em relação à coleta 
seletiva, trazendo benefícios aos envolvidos desde a coleta até a separação dos resíduos 
gerando renda, melhoria na estética da cidade, economia na saúde, beneficiando o meio 
ambiente que é menos poluído e consequentemente os recursos hídricos, além de inclusão 
social dos envolvidos no programa de coleta seletiva do Município de Lucrécia. 
Ações como a do Município de Lucrécia têm contribuído para a minimização dos impactos 
causados pela geração de lixo urbano, conforme veremos a diante. 
 
4.1. Iniciativas Públicas e Particulares 

0844



SOUZA & CAVALCANTE (2011) 
 

 
 

O município de Lucrécia é visto como modelo de gestão integrada, com a qual 
conseguiu perceber que o lixo ou o desperdício pode ser visto como oportunidade na 
geração de emprego as pessoas menos favorecidas, a partir de programas de governos. 
Gestão Integrada segundo Araújo (2002, p. 26): 
 

[...] é o processo de conceber, planejar, definir, organizar e controlar as ações a 
serem efetivadas pelo sistema de gerenciamento de resíduos. Este processo 
compreende as etapas de definição de princípios, objetivos, estabelecimento da 
política, do modelo de gestão, das metas, dos sistemas de controles operacionais, 
de medição e avaliação do desempenho e previsão de quais os recursos 
necessários. (ARAÚJO, 2002, p. 26). 

 
Enquanto muitos municípios do Brasil discutem como dar destino final correto aos 

resíduos produzidos pela população, a prefeitura de Lucrécia optou por reciclar estes 
resíduos sólidos e, a partir daí, gerar renda para um grupo de pessoas que passaram a 
trabalhar organizado em uma associação, sediada na usina de reciclagem da cidade de 
Lucrécia. 

Para reduzir os impactos do lixo e melhorar a renda do município, a prefeitura 
municipal, nos meados da década de 1990, construiu uma usina de reciclagem para 
processar o lixo doméstico recolhido semanalmente pelo caminhão coletor, oferecido pela 
prefeitura. 

Vendo a grande problemática na qual estava envolvido o município, devido a este 
acúmulo do lixo, percebeu-se então a necessidade de se organizarem melhor, para dar conta 
do lixo acumulado e depositar em lugares adequados. 
 
4.2. A Criação da Associação de Proteção ao Meio Ambiente (APROMA) 
 

Em 18 de dezembro de 2005 deu-se a fundação da Associação de Proteção ao Meio 
Ambiente – APROMA. Inicialmente 19 (dezenove) membros participavam da associação no 
Município de Lucrécia – RN. 

Após a criação da associação os trabalhadores passaram a agir de forma mais 
organizada. Com a ajuda da prefeitura foi possível implantar coletores em algumas 
comunidades rurais. 

A partir de então a associação mantém parceiros importantes que dão subsídios 
para melhorar o trabalho da coleta. Exemplo importante disso foi à prensa que a associação 
recebeu de uma empresa privada, uma vez que é tão importante que os resíduos sólidos 
reciclados sejam prensados separadamente, enfardados e vendidos para uma empresa, para 
que em parceria com a APROMA possam incorporar um preço mais significativo. 
 
4.3. Processo Triagem na Usina em Lucrécia – RN 
 

O processo de reciclagem inicia a partir da varredura das ruas, onde são recolhidos 
os resíduos sólidos jogados pela população e por comerciantes, tanto das feiras livres como 
dos estabelecimentos comerciais fixos. Os garis são os trabalhadores que recolhem o lixo das 
ruas colocando em recipientes que em seguida são recolhidos pelo caminhão de lixo e 
transportado até a usina para a separação na mesma. 
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O lixo que serve para a reciclagem é também separado de acordo com suas 

características, plástico, alumínio, papel etc., que em seguida é prensado e colocado em 
fardos para a comercialização. 

Os produtos são vendidos mensalmente a outras cooperativas. Atualmente a venda 
acontece obedecendo a tabela nacional de preços, que segundo Josimar Oliveira, membro 
da cooperativa, sofreu uma defasagem substancial a partir de 2008 nos preços dos produtos 
em função da crise mundial. O Quadro 2 mostra os preços e produtos reciclados e vendidos 
na cooperativa.  

 
 

Produto 

 

Preço/kg 

 

Cobre R$ 4,00/kg 

Alumínio R$ 1,00/kg 

Plástico PCV R$ 0,80/kg 

Borracha R$ 0,40/kg 

Plástico de Garrafa PET R$ 0,20/kg 

Ferro R$ 0,08/kg 

Papelão R$ 0,05/kg 

           Fonte: APROMA (2010). 

Quadro 2: Produtos vendidos na Cooperativa. 

 
As pessoas que trabalham na usina recebem seus salários através da renda obtida 

mediante a venda dos materiais reciclados. A renda mensal aproximada de cada membro da 
cooperativa fica em torno de R$ 300,00, sendo que em alguns meses do ano essa renda 
aumenta, principalmente em períodos festivos na cidade, como em outubro (festa da 
padroeira) e em fevereiro (carnaval), ocasiões em que a cidade recebe visitantes das cidades 
circunvizinhas, aumentando assim a quantidade de reciclados gerados, tanto pela população 
local, como por aqueles que estão visitando a cidade (COSTA, 2010). 

Algumas questões de cunho empírico foram investigadas junto aos trabalhadores 
da usina. No que se refere às dificuldades encontradas durante a coleta e a triagem dos 
sólidos recolhidos, os trabalhadores foram unânimes ao responder que se trata do mau 
cheiro provocado pelo lixo, principalmente quando vem acompanhado de animais mortos e 
colocados inadequadamente nas ruas ou nos recipientes de coleta. 

Constata-se que ainda há pessoas que coletam lixo de forma autônoma e 
tradicional, através de carroças e/ou carrinhos improvisados para o serviço de coletar latas 
de alumínio, além de papelão e plástico. Porém, as condições destes mesmos atores são 
diferenciadas das condições dos que estão na associação de forma organizada. 

A importância de os catadores de resíduos sólidos procurarem se associar ou 
formar cooperativas ou associações, pois por meio destas é possível obter melhores 
vantagens, tanto no aspecto econômico, pois conseguiriam melhor renda, como no aspecto 
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ambiental, onde ao serem reciclados quase todos os resíduos sólidos jogados fora, estariam 
contribuindo para melhorar as condições ambientais do município, ou no aspecto social, 
uma vez que incluem pessoas menos favorecidas e vistas como marginalizadas, promovendo 
uma inclusão social, auxiliando no processo de formação de verdadeiros cidadãos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de novos rumos que as questões ambientais estão tomando, como a 

obrigatoriedade de preservação dos recursos naturais, da necessidade de economizar 
energia e, principalmente, na brusca mudança ocorrida na composição do lixo nos últimos 
anos, com o aumento de materiais recicláveis, torna-se imprescindível a implantação de 
programas de coleta seletiva nos municípios. 

Os aspectos econômicos estão, geralmente, vinculados aos seguintes fatores 
básicos: melhoria ambiental, melhoria da saúde pública, aumento da vida média e da 
produtividade do homem, geração de empregos, comercialização de produtos, redução do 
desperdício, aumento da vida útil da área do aterro sanitário, valorização das terras pela 
extinção do lixão. Podem-se considerar ainda os aspectos; estético, limpeza e a segurança 
(MACHADO, 2009).  

Em termos ambientais o projeto de coleta seletiva de Lucrécia/RN, resultou num 
excelente nível, promovendo a proteção do solo, do ar e dos mananciais. É difícil estabelecer 
com segurança todos os benefícios alcançados devido ao fato de muitos benefícios são de 
difícil mensuração. Também se deve considerar o reaproveitamento de materiais, que 
resultou na economia direta de energia, preservação de recursos naturais e espaços 
economizados em aterros sanitários. 

A todos nós, cabe, individualmente, cobrar do Estado esse papel, de fazer cumprir o 
coletivo e ajudar na construção de políticas públicas sérias, que evitem o desperdício e, 
consequentemente, a produção desenfreada de lixo. Além disso, é importante fomentar 
iniciativas como a reciclagem, a coleta seletiva e a reutilização de algumas embalagens que 
podem ser reaproveitadas. 

A coleta seletiva é uma oportunidade de transformar os desperdícios em renda para 
comunidades carentes. Não deve ser feito de forma aleatória e autônoma, pois se percebe, a 
partir deste trabalho, que associações de catadores de lixo reciclável dão oportunidades aos 
envolvidos de obterem maior renda, por aproveitar quase 100% dos desperdícios que seriam 
jogados a céu aberto. Assim, entende-se que o trabalho coletivo e organizado proporciona 
melhor aproveitamento dos resíduos sólidos, além de gerar emprego, renda e inclusão social 
às famílias de baixa renda. 

Pode-se concluir, portanto, que a coleta seletiva da cidade de Lucrécia não visa 
resolver todos os problemas dos resíduos sólidos da comunidade, mas o programa, sem 
dúvida, tem alcançado um excelente nível, devido tanto ao trabalho realizado pelo poder 
público municipal quanto pela cooperativa dos catadores, que além de terem um 
planejamento detalhado de todos os serviços, acima de tudo, tem conhecimento dos 
problemas relacionados com os resíduos sólidos. 
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RESUMO  
 

A atividade turística é potencialmente 
fomentadora de benefícios econômicos, mas quando 
não bem planejada pode proporcionar impactos 
negativos ao ambiente natural a qual estar intimamente 
ligada. O objetivo do presente trabalho analisou a 
percepção de habitantes do município de Baia 
Formosa/RN quanto à atividade turística e seus impactos 
ao ambiente natural. A metodologia adotada envolve 
pesquisa bibliográfica, levantamento de dados e 
trabalho de campo através da aplicação de formulários 
estruturados e analise quantitativa dos dados obtidos. 
Os resultados mostraram que 57% dos moradores não 

consideram o turismo como maior causador de impacto 
ao ambiente. O lixo nos locais de maior freqüência 
turística, com 28% e a construção civil 24%, foram 
apontados como sendo os maiores impactos causados 
pelo turismo. Os benefícios também são percebidos 
como impactos positivos o maior deles é o aumento da 
renda e empregos locais, com 30% de citações, bem 
como a divulgação das belezas naturais 24%. 

 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Percepção Ambiental, Atividade Turística, Impactos Ambientais, Baia 
Formosa. 

 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF THE RESIDENTS OF BAÍA FORMOSA/RN REGARDING THE 
IMPACT GENERATED BY TOURISM TO ENVIRONMENT 

 
ABSTRACT  
 

The tourism activity is potentially promotion of 
economic benefits, but when not well-planned can 
provide negative impacts to the natural environment 
which is closely linked. The goal of this work examined 
the perception of inhabitants of the municipality of Baia 
Formosa/RN about the tourism activity and their 
impacts to the natural environment. The methodology 
adopted involves bibliographic search, data collection 
and field work through the application of structured 
forms and quantitative analysis of data obtained. The 

results showed that 57% of residents do not consider 
tourism as more injurious impact to the environment. 
The trash in places of greater tourist frequency, with 
28% and 24% construction, were singled out as being 
the largest caused by tourism. The benefits also are 
perceived as positive impacts the biggest one is the 
increase in local jobs and income, with 30% of citations, 
as well as the dissemination of natural beauties 24%. 

 

 

 
KEY-WORDS: Environmental Perception. Tourist Activity. Environmental Impacts. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A atividade turística tem apresentado um crescimento significativo nas últimas 
décadas, caracterizando-se como importante fonte de recursos e geração de empregos em 
todo mundo movimentando bilhões de dólares.  
 Tendo em vista ser uma cidade rica em belezas naturais, o município de Baia Formosa, 
situado no estado do Rio Grande do Norte, na mesorregião Leste Potiguar, microrregião do 
Litoral Sul, não foge a essa tendência, com uma forte vocação turística tem atraído pessoas de 
varias partes do Brasil e até mesmo do Mundo. Contendo uma população de 
aproximadamente 8 mil habitantes, segundo o censo 2010 do IBGE, o município apresenta 
uma variedade de paisagens encantadoras que convidam ao descanso, lazer e aventura.   
 Aproveitar todos esses recursos, transformando-os em atrativos turísticos, pode 
ocasionar importante e promissora fonte para a obtenção de recursos financeiros, geração de 
empregos e conservação ou mesmo preservação do meio natural e construído. O fluxo 
turístico pode trazer benefícios à população local como empregos, melhorias da infra-
estrutura, conservação do patrimônio cultural e natural, bem como a diversificação do 
comércio.  
            No entanto, a falta de planejamento da atividade turística pode ocasionar diversos 
impactos negativos, principalmente ambientais.  
 Baia Formosa, merece um estudo no foco turístico-ambiental baseado na percepção 
de seus moradores, pela necessária relevância de estudos que integrem meio ambiente e 
turismo já que essas duas dimensões, no município em tela, estão intrinsecamente ligadas, o 
turismo é depende  do ambiente natural e pode modificá-lo.   

 Pesquisas, usando percepção ambiental têm mostrado-se uma importante ferramenta 
para melhor conhecer as relações do homem com o ambiente e suas percepções auxiliando a 
melhor planejar as atividades que interferem diretamente na qualidade de vida desses atores, 
no caso em estudo atividade turística, já que população local deve ser a maior beneficiada 
com a expansão do turismo em seu espaço.  

 Nesse sentido o objetivo desse trabalho é analisar, a percepção de habitantes do 
município de Baia Formosa quanto à atividade turística e seus impactos ao ambiente. Para 
tanto buscou-se  na leitura bibliográfica  a compreensão dos conceitos de percepção 
ambiental e turismo e sua relação com o objeto de estudo. Para o trabalho de campo Foram 
aplicados formulários do tipo estruturado.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O termo percepção, derivado do latim perception, é definido na maioria dos 
dicionários da língua portuguesa como: ato ou efeito de perceber; combinação dos sentidos 
no reconhecimento de um objeto; recepção de um estímulo; faculdade de conhecer 
independentemente dos sentidos; sensação; intuição; idéia; imagem; representação 
intelectual (MARIN, 2008). 
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 Para a psicologia a percepção é entendida como o agente mediador entre o homem e 
o ambiente, é através da percepção que o individuo faz organizações e interpretações das 
suas impressões sensoriais e atribui significados a objetos ou ao meio ao qual se relaciona. O 
maior estudioso do processo de percepção foi o alemão Immanuel Kant (1724-1804).  

 

 3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL  

 O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para que possamos 
compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, 
satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (FAGGIONATO, 2009)  

  De acordo com Del Rio & Oliveira (1996) todo o ambiente que envolve o ser humano, 
seja físico, social, psicológico ou até mesmo imaginário, influencia a percepção e a conduta, 
esta visão deixa claro o viés holístico da percepção ambiental e sua importância.  

4 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 Impacto ambiental pode ser qualquer alteração no equilíbrio do meio ambiente, 
causada pelo homem ou por fenômenos naturais, podendo ser tanto positivo como negativo.  
 
   De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (1986) – em sua 
resolução nº 001/86, art. 1º, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I.  A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II.  As atividades sociais e econômicas; 

III. A biota; 

IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V. A qualidade dos recursos ambientais.  

 

5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  O conceito de desenvolvimento sustentável surge em meio a muitas discussões, um 
dos primeiros artigos a comentar abertamente esse conceito foi o World Conservation 
Strategy, publicado em 1980 pela International Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources. Posteriormente, em 1987, no processo preparatório para Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – também chamada de “Rio 92”, a 
World Commision on Environment and Development publicou “Nosso Futuro Comum”, 
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conhecido como Relatório Brundtland, cujo conteúdo se constituía por um panorama da 
situação ambiental do planeta e clamava por preservação.  

 O Relatório Brundtland define, pela primeira vez, o desenvolvimento sustentável 
como: “Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.”  

 É patente que pensar em desenvolvimento sustentável é pensar numa visão de longo 
prazo e romper com a idéia de que o desenvolvimento tem que ser resultado do crescimento 
exclusivamente econômico.  

6 O TURISMO  

 O turismo representa um dos mais importantes segmentos econômicos da atualidade 
pela sua capacidade de promover o desenvolvimento de uma região. Trata-se de uma 
indústria de grande complexidade por se relacionar com diferentes setores da economia. Seus 
resultados não se limitam apenas aos setores envolvidos, mas também a outros setores por 
meio do chamado efeito multiplicador (CARVALHO, 2005). 

 No Rio Grande do Norte, RN, o turismo foi potencializado com as obras de infra-
estrutura do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte 
(PRODETUR/RN I), o RN é um dos estados inseridos no Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE).  Segundo o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, esse é 
um programa de crédito para o setor público (Estados e Municípios) que foi concebido tanto 
para criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na 
Região Nordeste, quanto para melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas 
áreas beneficiadas. 

 Atualmente está em execução o PRODETUR/NE II, trazendo mais investimento em 
infra-instrutora para os Pólos e tentando diminuir as desigualdades que ainda existem em 
relação ao desenvolvimento econômico social.  

 

7 TURISMO SUSTENTÁVEL  

 O turismo está intimamente ligado ao meio ambiente, necessitando do mesmo para 
acontecer. É uma atividade que pode trazer mudanças ao meio ambiente natural e 
construído, impondo a necessidade de uma reflexão sobre os impactos ocasionados ao meio 
ambiente e a idéia de uma atividade turística sustentável.  

 A Organização Mundial do Turismo, (OMT, 1993) define turismo sustentável como 
aquele que: 

Atende às necessidades dos turistas atuais e das regiões 
receptoras, e ao mesmo tempo protege e fomenta as 
oportunidades para o futuro.  

0852



CÂMARA & GALVÃO (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 5 
 
 

9 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ESTUDO  

 O município de Baía Formosa situado no estado do Rio Grande do Norte, na 
mesorregião Leste Potiguar, microrregião do Litoral Sul (divisão territorial do IBGE), zona 
homogênea do Litoral Oriental, subzona da Mata (classificação municipal por Zonas de 
Planejamento), localiza-se de acordo com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 06º 
22’ 10’’ Sul; longitude 35º 00’ 28’’ Oeste (RIO GRANDE DO NORTE, 2008) 

 É um pequeno município que apresenta uma área territorial de 250,1 km2, o que 
equivale a 0,47% da superfície do estado do Rio Grande do Norte, com uma População 8.573 
habitantes e densidade demográfica (hab/Km²) 34,90 (IBGE, 2010) 

   

 

Figura 1 - Mapa político-administrativo do estado do Rio Grande do Norte, onde se vê no 
seu extremo inferior do lado direito, na divisa com o estado da Paraíba, o município de Baía 

Formosa. 

 Baía Formosa tem clima tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa 
adiantando-se para o outono, com média de precipitação pluviométrica anual de 1.400,00 
mm. O período chuvoso se estende de janeiro a agosto, apresentando temperatura média 
anual: máxima, 30º C; média, 25,6º C; e mínima, 21º C. A umidade relativa média anual é de 
79% (RIO GRANDE DO NORTE, 2008) 

10 BAÍA FORMOSA E O TURISMO 

 O município de Baía Formosa faz parte do Pólo de Turismo Costa das Dunas, 
constituído por 18 municípios, compreendendo todo o litoral oriental e parte do litoral norte 
do Estado, numa extensão de aproximadamente 200 quilômetros (BNB, 2010) 

 De acordo com o BNB, um Pólo Turístico é a reunião de municípios com 
potencialidades turísticas semelhantes, com o objetivo de promover a estruturação e o 
planejamento do desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando as tradições e as 
práticas sociais e culturais.  

11 RESULTADOS  

 A pesquisa de campo foi realizada por meio de formulários do tipo estruturado, foram 
aplicados 30 no total, nos dias 21, 22,28 e 29 do Mês de julho de 2011. O formulário foi 
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estruturado com 6 perguntas de múltipla escolha e uma apresentando as opções  sim ou não.  
A escolha dos habitantes que responderiam as questões foi aleatória e a analise dos dados foi 
quantitativa. Quanto à caracterização dos participantes referente ao sexo, grau de 
escolaridade e se trabalham com atividade ligada ao turismo ver figuras 2, 3, 4.  

                                                          

Figura 2 - Sexo dos participantes 

53%

47%
Homens
Mulheres

 

 

Figura  3 - Grau de escolaridade dos participantes 

24%
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20%13%
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Pós-graduação
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figura 4 - Atividade profissional ligada ao turismo  

37%

63%

Trabalha com
turismo
Não trabalha
com turismo

 

 A partir da tabulação dos dados obtidos podemos observar os seguintes resultados: 
quando perguntado qual atividade causa mais dano ao ambiente a mais citada é atividade 
usineira, segundo a percepção dos moradores, com 41% em seguida a construção civil 26%. A 
atividade turística foi a penúltima opção de atividade impactante (Figura 5).  
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Figura 5 - Respostas a respeito da atividade que causa mais prejuízo ao ambiente em Baia 
Formosa 

  Questionados de maneira direta se há a percepção da atividade turística como 
causadora de problemas ao ambiente as respostas foram condizente com a questão anterior, 
a maior parte dos moradores 57% que preencheram os formulários não percebem a atividade 
turística trazendo prejuízos ao ambiente natural (Figura 6). Essa tendência continuou entre os 
que trabalham com a atividade turística e os que não trabalham (Figuras 7 e 8).  
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43%

57%

SIM NÃO

 

Figura 6 - Respostas sobre a percepção da atividade turística como causadora de problemas 
ambientais em Baia Formosa 
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Figura 7 - Percepção dos participantes que não trabalham com o turismo 
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Figura 8 - Percepção dos participantes que trabalham com o turismo 

 Quando a pergunta foi a respeito do lugar turístico que mais sofre com a ação 
turística praias e a Lagoa da Araraquara foram as mais citadas (Figura 7). Já os problemas 
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ambientais gerados pela atividade turística o lixo e as construções foram os mais apontados 
(Figura 8). 
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Figura 7 - Lugar turístico que mais sofre com a atividade turística 
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Figura 8 - Problemas ambientais gerados pela atividade turística 

 A indústria do turismo sempre traz algum beneficio para a cidade, para os 
moradores que tiveram suas percepções analisadas a atividade turística promove 
principalmente renda e empregos locais e divulgação das belezas naturais da cidade (Figura 
9).   

           

30%

12%
18%

5%
11%

24%

R
E

N
D

A
 E

E
M

P
R

E
G

O
S

L
O

C
A

IS

M
E

L
H

O
R

IA
 D

A
IN

F
R

A
E

S
T

U
T

U
R

A

V
A

L
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

D
O

 P
A

T
R

IM
Ô

N
IO

N
A

T
U

R
A

L

R
E

C
U

R
S

O
S

 P
A

R
A

P
R

E
S

E
R

V
A

Ç
Ã

O
D

O
 P

A
T

R
IM

Ô
N

IO
N

A
T

U
R

A
L

V
A

L
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

D
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

O
C

A
L

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
D

A
S

 S
U

A
S

B
E

L
E

Z
A

S
N

A
T

U
R

A
IS

 

Figura 9 - Benefícios conseqüentes da atividade turística em Baia Formosa 
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12 DISCUSSÃO   

 Para a maioria dos habitantes da sede do município de Baia Formosa, que fizeram 
parte da pesquisa de campo, o turismo não é percebido como uma atividade que mais causa 
impacto ao ambiente, apenas 6% citam a atividade turística como causadora de impactos, 
embora haja uma percepção dos impactos localizados nas regiões de maior frequência 
turística como as praias e lagoas. Essa não percepção pode ser explicada pelo fato de que a 
cidade ainda não tem um turismo em massa como outras localidades do litoral. 

 Significativo são os dados em relação aos que de alguma forma trabalham em 
alguma atividade ligada ao turismo, nessa população o número dos que percebem impactos 
na atividade turística, 45%, é maior do que no grupo que não tem nenhuma relação 
profissional com o turismo 42%. Interessante esses dados já que teoricamente os que lidam 
com o turismo podem melhor perceber os impactos causados por tal segmento.    

 Ainda de acordo com a percepção dos participantes da pesquisa os impactos causados 
pela atividade turística são percebidos principalmente nas lagoas e praias do local. O lixo nos 
locais turísticos e as construções modificando as paisagens naturais são as ações impactantes 
mais percebidas.  

 Quanto aos impactos positivos a percepção da grande maioria é que o turismo traz 
renda e empregos locais. 

 A percepção da atividade turística trazendo renda e empregos nem sempre é 
observada na pratica, muitas vezes fica no campo das idéias e perspectivas, Cruz (2001) afirma 
que o turismo pode ser um fator de geração de renda e empregos sendo que também pode 
trazer outros malefícios econômicos para a sociedade local.  

 Segundo Rodrigues (1997) “o custo de vida num núcleo turístico é comprovadamente 
muito mais caro do que o das áreas circunvizinhas”. 

 Não podemos deixar de lembrar que a geração de empregos, proporcionada pelo 
turismo, é sazonal, muitos postos de trabalhos são criados na alta estação, passados esse 
momento o nível cai drasticamente trazendo a sensação que o turismo pode ser uma 
atividade que a população pague mais do que receba.  

 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após analises das percepções de habitantes da sede do município de Baia Formosa/RN 
quanto à atividade turística e seus impactos ao ambiente os dados demonstram que para a 
maioria dos entrevistados não há uma percepção da atividade turística como a mais 
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impactante ao ambiente, mas, todos percebem que há impactos, principalmente nas lagoas, 
praias e trilhas.   

 O lixo as construções em lugares impróprios são os maiores impactos causados, segundo 
a percepção dos moradores participantes da pesquisa. A preocupação e reconhecimento da mata 
atlântica como potencial turístico e preservada é uma vertente muito forte nas amostras.  

 O desafio é como continuar fazendo com que atividade turística no município 
continue a trazer benefícios, como os citados de acordo com as percepções dos participantes, 
sem trazer mais prejuízos ou os  mínimos possíveis para o a mbiente. Os impactos já são 
percebidos e a não preocupação com um turismo sustentável pode ocasionar impactos maiores 
e talvez irreversíveis.   
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RESUMO  
 
Observando nossa realidade podemos perceber que, o 
homem vem produzindo cada vez mais, resíduos que 
estão contaminando os ambientes terrestres e 
aquáticos. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar 
como essas atitudes podem resultar em graves 
conseqüências para a preservação e qualidade da água 

in natura, que é de expressiva e de essencial importância 
para a saúde e bem estar humano. 

 

 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Poluição, doenças, água, saúde. 

 

 WATER POLLUTION AND HUMAN HEALTH:  
A THEORETICAL AND CONCEPTUAL DISCUSSIONS 

ABSTRACT  
 
Looking at our situation we can see that the man has 
been producing more waste which are polluting the 
land and water environments. Therefore, the aim of this 
paper is to analyze how these actions can result in 

serious consequences for the preservation and water 
quality in nature, which is of significant importance and 
essential to the health and well being. 

 

 KEY-WORDS: Pollution, diseases, water, health. 
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POLUIÇÃO DAS ÁGUAS E SAÚDE HUMANA: 

UMA DISCUSSÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 
INTRODUÇÃO 
 

Líquido incolor, sem cheiro ou sabor, essencial à vida, é assim que se dá a definição de 
água segundo o dicionário Aurélio (1986). Ela constitui cerca de 75% da superfície terrestre e 
representa sinal de vida em um planeta. Oceanos, mares, rios, pântanos, lagos, estuários e, 
finalmente, nossos lares, assim vemos que a água representa, sobretudo, o principal 
constituinte de todos os ecossistemas terrestres.  

No entanto, nas últimas décadas, essa preciosa substância vem sendo ameaçada pelas 
ações impróprias do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria humanidade. 
Sua utilização, enquanto recurso hídrico permeia uma gama de fatores importante em nossas 
vidas e essencial a nossa existência. Por outro lado o uso inadequado e/ou inapropriado 
desses recursos afeta diretamente nosso meio, ocasionando problemas diversos em nossa 
sociedade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), doenças transmitidas por 
águas poluídas são responsáveis por aproximadamente 25 milhões de mortes por ano em 
países subdesenvolvidos. É estimado que 80% das doenças humanas são relacionadas à água 
contaminada, saneamento precário e falta de higiene básica, problemas sérios, que possuem 
causas estritamente relacionadas (WREGE, 2000). Torna-se evidente, assim, que a não 
preocupação com o uso adequado deste veículo, pode estar ocasionando problemas 
diretamente associados à qualidade de vida das populações. Em geral, a instalação desse 
quadro dar-se por fatores antrópicos, ou seja, pela ação direta do homem contra a natureza. 

O Brasil ainda possui a vantagem de dispor de abundantes recursos hídricos. Porém, 
possui também a disposição desvantajosa de desperdiçá-los. A grande crise da água, prevista 
para o ano de 2020 (WREGE, 2000), tem preocupado cientistas das diversas áreas no mundo, 
e o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico já é trilhado, representando, dentre outros, 
sérios problemas de saúde pública (MORAES; JORDÃO, 2002). 

Dentre as influências das atividades humanas que afetam usualmente a qualidade das 
águas, estão: a disposição inadequada de lixos e ‘lixões’; uso e manejo inadequados de 
substâncias orgânicas e inorgânicas, oriundas de dejetos animais, pesticidas e fertilizantes; 
lançamentos de esgotos urbanos e efluentes industriais não tratados e/ou clandestinos 
(CIÊNCIA HOJE, 2008). 

Tomando por partida os fatores citados acima, vemos que um dos maiores agravantes 
para a saúde pública no que tange a esfera dos grandes centros urbanos e rurais é a má 
disposição dos esgotos, o que vem a ocasionar quadros de doenças advindas de tais 
atividades. 

Ao se tratar de problemas oriundos da má disposição de esgotos deve-se pensar em 
dois tipos de impactos que possuem estreita relação um com o outro: o sanitário e o 
ambiental. O impacto sanitário envolve problemas de saúde pública causados pelo esgoto não 
tratado e disposto no meio e o ambiental se configura como a degradação e poluição, 
principalmente dos corpos aquáticos, causando danos aos ecossistemas. Esse artigo tem 
como enfoque principal o impacto sanitário, visto que, uma vez desequilibrados os recursos 
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hídricos pode haver uma consequente contaminação, provocando doenças aos seres 
humanos. 

As estatísticas mostram que a qualidade de vida da população está ligada diretamente 
a boas condições sanitárias, sendo assim o saneamento básico nas cidades é um dos fatores 
que ocasionam a diminuição dos índices de doenças de veiculação hídrica das populações. O 
tratamento adequado da água, em um país como o Brasil, demandaria por volta de U$ 24 
bilhões, um valor muito alto, ainda mais pelo fato de que esse procedimento trata-se apenas 
de um item das dezenas ou centenas de outras prioridades a serem consideradas em um país. 
Nesse contexto vale salientar o saneamento básico é imprescindível quando se quer prevenir 
a contaminação e, consequentemente, os casos de doenças de veiculação hídrica, diminuindo 
assim os gastos do governo. 

 

DOENÇAS DE VINCULAÇÂO HÍDRICA 
 

No Brasil, pelo menos 80 doenças são transmitidas pela falta de saneamento. Neste 
caso estão, por exemplo, cólera, esquistossomose, febre tifóide, tracoma, diarréia, dentre 
outras. A implementação de saneamento no país evitaria 80% dos casos de febre tifóide, 60% 
dos de tracoma, 70% de esquistossomose e 40% de disenteria. Além dessas doenças, seriam 
prevenidas a amebíase, algumas gastroenterites e infecções cutâneas. Ao se analisar os gastos 
financeiros, dados estatísticos mostram que para cada R$ 1,00 investido em saneamento, o 
setor público economizaria R$ 4,00 em medicina curativa (SINTAE, 2001). 

A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças que 
provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. O Quadro 1 representado abaixo 
apresenta algumas das principais doenças advindas de águas poluídas, bem como os 
principais sintomas e maneiras preventivas: 

 

Quadro 1: Doenças causadas pela água, sintomas e possíveis prevenções. 

DOENÇAS SINTOMAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Diarréia Infecciosa 

Olhos encovados, pele seca, 
boca seca, fralda seca por mais 
de três horas, criança sem 
urinar por mais de seis horas, 
fraqueza e choro fraco, 
irritabilidade e indisposição. 

Lavar as mãos após higiene íntima, 
cuidado com a limpeza e prepa-
ração dos alimentos, não ingerir 
alimentos suspeitos ou água de 
procedência duvidosa, alimentos 
requentados, dar preferência a 
água mineral, entre outras. 

 

Cólera 

Diarréia volumosa, que 
começa de repente, acom-
panhada por vômitos, mas 
raramente por febre e dores 
abdominais. As fezes são 
líquidas, acinzentadas sem 
odor fétido nem sinais de 

Procurar adotar medidas que 
melhorem as condições de higiene 
dentro de casa e também no 
ambiente de trabalho, não se 
esquecer de cuidados básicos da 
higiene pessoal como lavar as mãos 
após utilizar o banheiro, lavar as 
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sangue ou pus. Em questão de 
poucas horas, a perda 
excessiva de água e de sais 
minerais nas evacuações pode 
resultar em desidratação 
grave, baixa expressiva da 
pressão arterial, insuficiência 
renal e coma, que pode levar à 
morte. 

frutas e verduras em água corrente 
e deixá-las de molho em água com 
limão (1 limão para cada litro) ou 
cloro (10 gotas para 1 litro de água), 
ingerir somente água filtrada ou 
fervida, evitar contato direto com 
água de enchentes e alagamentos, 
entre outras. 

 

 

 

 

Leptospirose 

Dores de cabeça, calafrios, 
febre alta, debilidade física, 
dores musculares, principal-
mente nas pernas, abdômen e 
tórax. Em fase mais avançada 
aparecem vômitos, náuseas e 
falta de apetite, urina escura e 
eliminação de sangue nas 
fezes, hemorragia nasal, 
córnea, mucosa e peles 
amareladas, disfunção renal, 
dentre outros. 

Combater roedores (ratos), usar 
botas e luvas de borracha para 
trabalhar com esgotos ou em locais 
de risco, evitar o contato com água 
ou lama de enchente, não consumir 
alimentos atingidos por enchentes, 
margem de córregos e outros 
lugares habitados por ratos, fechar 
buracos em paredes, proteger 
caixas-d’água, mantendo-as bem 
fechadas e colocando “sainhas” nos 
canos, a fim de evitar que ratos 
entrem nelas, não acumular lixo, 
entulhos ou objetos inúteis próxi-
mos às casas, entre outras. 

 

 

Esquistossomose 

Diarréia, febres, cólicas, dores 
de cabeça, náuseas, tonturas, 
sonolência, emagrecimento, 
endurecimento e o aumento 
de volume de fígado e 
hemorragias que causam 
vômitos e fezes endurecidas. 

A prevenção passa necessariamente 
por medidas de saneamento básico. 
Águas e sistemas de esgoto devem 
ter sempre as águas tratadas. Os 
caramujos, hospedeiros intermediá-
rios do parasita, devem ser 
eliminados. Ao entrar em águas 
paradas ou sujas, deve haver uma 
proteção nos pés com botas de 
borracha. 

Fonte: Criado a partir de informações de autores (KAUFFMAN; HELITO, 2006; MISSIANO, 
1999; VARELLA, 2008). 

Diante disso nossa pesquisa teve como principal objetivo buscar uma reflexão a 
respeito dos males provocados devido à poluição das águas e, principalmente, os impactos 
negativos pela contaminação dos seres humanos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente estudo se deu mediante pesquisa bibliográfica em fontes de informações 
diversas, tais como: livros, periódicos, monografias, artigos científicos e endereços eletrônicos 
(sites) pertinentes ao assunto. 
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Para Luna (1997) a revisão de literatura em um trabalho de pesquisa dar-se, pela 
necessidade de querer alcançar objetivos lançando o problema da pesquisa dentro de um 
quadro de referências teóricas, com o intuito de explicá-lo. Geralmente acontece quando o 
problema em estudo é gerado por uma teoria, ou quando não é gerado ou explicado por uma 
teoria particular, mas por várias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base em tudo que já temos visto, podemos afirmar que, uma água em boas 
condições e enquadradas nos padrões de portabilidade livres de microrganismos patogênicos 
são indispensáveis para o bem estar e saúde humana. Pois segundo (GRABOW, 1996), as 
doenças de veiculação hídrica são causadas principalmente por microrganismos patogênicos 
de origem entérica ou humana, transmitidos basicamente pela rota fecal-oral, ou seja, são 
excretados nas fezes de indivíduos infectados e ingeridos na forma de água ou alimentos 
contaminados por água poluída com fezes. 

Sabemos também que apesar de a água ser um bem natural  renovável, o problema do 
consumo irracional e do desperdício deve ser visto com significativa importância, Já que se 
trata de um elemento esgotável se abordarmos o conceito de água com boa qualidade para o 
consumo. Bem como outros agravantes, a preservação desse meio com o crescimento 
desordenado de populações urbanas, aumento das atividades agrícolas, falta de saneamento 
e destinação inadequada de efluentes poluídos, entre outros fatores que influencia para a 
degradação hídrica e escassez que pode ser evitada através de medidas preconizadas. 

Aconselha-se, portanto, que um trabalho mais investigativo deva ser realizado no 
sentido de efetuar a qualidade da água utilizada no meio social e as ações que têm sido 
desenvolvidas a fim de mudar seu quadro de poluição. 
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RESUMO  
 

Nosso trabalho objetiva investigar a relação 
entre o grau de conhecimento teórico na área ambiental 
e o grau de sustentabilidade medido pelo indicador 
pegada ecológica dos alunos de nosso campus. Para 
tanto, formulamos e aplicamos um questionário que 
investiga a formação geral em seis campos pertinentes à 
área ambiental a alunos de cursos integrados e 
subsequentes.  Aplicamos também, aos mesmos alunos, 
outro questionário que avalia posturas cotidianas 
quanto ao consumo, lixo, alimentação, transporte e 
moradia para obtermos o cálculo da pegada ecológica. 
Os percentuais de acertos de questões sobre a temática 

ambiental mostraram uma boa formação teórica dos 
alunos do nosso campus. Por outro lado, os índices da 
pegada ecológica mostraram um alto grau de 
insustentabilidade das posturas cotidianas dos alunos e 
denotam a necessidade de se instituir ações no 
ambiente escolar que incentivem a reflexão sobre 
consumo consciente, valores éticos e mudanças de 
hábitos e atitudes frente ao meio ambiente, 
contribuindo para a melhoria de nosso grau de 
sustentabilidade no planeta. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; pegada ecológica; educação ambiental  

 

RELATI0NSHIP BETWEEN DEGREE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE 
PRESENTED BY STUDENTS FROM IFRN/MOSSORÓ  

ABSTRACT  
 

This paper aims to investigate the relationship 
between the degree of environmental knowledge and 
the degree of sustainability measured by the ecological 
footprint. To this end, we formulated and applied, in 
our institution, a questionnaire investigating the general 
training in six fields relevant to the environmental field 
to students of integrated and subsequent courses. We 
also applied, to the same students, another 
questionnaire that assesses daily postures and 
consumption, waste, food, transportation and housing 
to get the calculation of ecological footprint. The 
percentage of correct answers for questions about 

environmental issues showed a good theoretical 
training of students in our campus. On the other hand, 
the ecological footprint index showed a high degree of 
unsustainability of the students' daily postures and 
denote the need to institute actions in the school 
environment that encourage reflection on conscious 
consumption, ethical values and changes in habits and 
attitudes towards the environment, helping to improve 
our level of sustainability on the planet. 

 

 KEY-WORDS: sustainability, ecological footprint, environmental education 
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RELAÇÃO ENTRE GRAU DE SUSTENTABILIDADE E CONHECIMENTO TEÓRICO NA ÁREA 
AMBIENTAL APRESENTADOS POR ALUNOS DO IFRN/CAMPUS MOSSORÓ 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é fruto do conjunto de discussões ocorridas no grupo de 
estudo sobre ciência e meio ambiente, instituído dentro do projeto de formação de 
recursos humanos (PFRH), da parceria IFRN-Mossoró/PETROBRAS.  

Inicialmente, buscou-se uma discussão ampla sobre a natureza da ciência (suas 
implicações éticas e sociais, seu diálogo com outras formas de produção de 
conhecimento) e o método científico, incluindo os paradigmas metodológicos das 
ciências naturais e humanas, com significativos ganhos cognitivos à formação 
epistemológica dos alunos bolsistas participantes (Amaral et al., 2010). 

Posteriormente, seguiram-se discussões sobre a temática ambiental numa 
perspectiva mais ampla possível, contemplando conceitos concernentes às ciências 
naturais, mas abrangendo também o enfoque das ciências humanas, buscando-se o 
entendimento da dimensão social, econômica e política do debate nesta área. 

A partir da formação advinda destes dois momentos distintos surgiu a ideia do 
trabalho agora exposto, como um recorte das discussões sobre a importância da 
educação ambiental e da boa formação teórica dos discentes nas ciências do meio 
ambiente, além da possibilidade de investigação do grau de sustentabilidade dos 
alunos por um indicador (pegada ecológica) já bem apresentado e aceito em outros 
trabalhos descritos (Santos et al., 2008). 

A educação ambiental nas escolas é de extrema importância para que cada vez 
mais se expanda a ideia de um mundo sustentável, pois estes ambientes são 
verdadeiros polos irradiadores de consciência ecológica ao plano familiar e 
comunitário. Além disso, as práticas pedagógicas que envolvem o meio ambiente 
permitem abordagens interdisciplinar e multidisciplinar, trazendo ao bojo das 
questões das ciências naturais o complemento das implicações sociais e econômicas, 
característico das ciências humanas, vislumbrando-se, assim, o caráter holístico da 
temática ambiental (Minc, 2005). 

A maioria dos estudos de educação ambiental, em espaços formais ou não 
formais de educação, prioriza o despertar de uma consciência por meio de uma 
formação atitudinal, ou seja, procurando discutir e refletir sobre as atitudes cotidianas 
dos indivíduos, verificando o grau de impacto destas ações e procurando apresentar 
soluções de “comportamento” que se mostrem como ambientalmente mais corretas 
(Medeiros & Tabosa, 2010). 

Nosso trabalho enfoca também este levantamento atitudinal, mas com uma 
abordagem quantitativa, ou seja, buscando mensurar o nível de (in)sustentabilidade 
dos indivíduos (estudantes), por meio da aplicação da metodologia de cálculo da 
pegada ecológica. Este método permite medir a área ecoprodutiva, em hectares 
globais (gha), necessária para garantir, indefinidamente, a sobrevivência de uma 
determinada população ou indivíduo; tal área seria capaz de fornecer energia e 
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recursos naturais, além de assegurar a capacidade de absorção dos resíduos 
produzidos por esse indivíduo ou população (Dias, 2002). 

A pegada ecológica transforma os vários parâmetros atitudinais dos indivíduos, 
tais como hábitos de transporte, alimentação, consumo de energia em hectares 
globais, ou seja, em área ecoprodutiva da Terra capaz de fornecer, prover, e sustentar 
tal padrão de vida. 

Segundo Silva & Santos (2007) a pegada ecológica, obtida em termos de 
hectares globais, é capaz de contrastar o consumo de recursos naturais pelas 
atividades exercidas pelo Homem com a capacidade de suporte e regeneração da 
própria natureza, mostrando se os impactos ambientais são sustentáveis em longo 
prazo. Outro aspecto importante, destacado por estes autores, é a possibilidade de 
comparação dos índices distintos de pegada ecológica de indivíduos, grupos, cidades e 
nações.  

Nosso trabalho desenvolveu uma maneira de mensurar o nível de formação 
teórica na área ambiental, por meio da elaboração e aplicação de um questionário 
versando sobre diversas temáticas ecológicas relevantes nos dias de hoje.  

Procuramos investigar a hipótese de que poderia haver uma correlação entre o 
nível de conhecimento teórico específico (área ambiental) das diferentes turmas de 
alunos com o grau de sustentabilidade medido pelo indicador pegada ecológica.  

Em resumo, nosso trabalho objetivou obter os valores médios da pegada 
ecológica de diferentes turmas de alunos de cursos técnicos integrados ou 
subsequentes do IFRN/Mossoró e, paralelamente, levantar o nível de formação teórica 
acadêmica na área ambiental, para, finalmente, procurarmos correlacionar o nível 
desta formação intelectual específica com o grau de sustentabilidade mostrado pelo 
indicador pegada ecológica. 
 
 
METODOLOGIA 

O cálculo da pegada ecológica engloba quesitos tidos como avaliadores cruciais 
de sustentabilidade que permitem avaliar o quanto o seu cotidiano agride o meio 
ambiente. São considerados vários parâmetros que envolvem a relação da pessoa 
com: consumo, lixo, alimentação, transporte e moradia. O índice da “pegada 
ecológica”, em hectares globais, de cada pessoa foi obtido a partir do uso da 
calculadora online que converte as respostas do questionário automaticamente. O 
questionário pode ser encontrado em: 
 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/. 

O levantamento do nível de formação teórica na área ambiental dos alunos se 
deu pela aplicação de outro questionário (elaborado pelo grupo de pesquisa e 
disponível em www.bit.ly/biologianoifrn), enfocando o grau de conhecimento e 
discussão sobre diversos pontos ambientalmente relevantes. O questionário 
apresentava-se composto por 36 proposições, as quais os alunos deveriam indicar se 
eram verdadeiras ou falsas.  Para fins de análise posterior, as questões foram divididas 
em três níveis de dificuldade (I a III), sem o conhecimento dos entrevistados. 

Os temas escolhidos para compor o questionário foram matérias de intensos 
debates em nosso grupo de pesquisa e são citados a seguir: 
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• Poluição ambiental: suas formas, causas e consequências.  
• Aquecimento global. 
• Caracterização e importância das energias renováveis.  
• Conceito de biodiversidade e seu valor estratégico para os países em 
desenvolvimento situados em regiões tropicais do planeta. 
• Conceito de sustentabilidade, suas relações com os aspectos econômicos e 
sociais da Terra, com o comportamento das pessoas e a responsabilidade das grandes 
corporações econômicas. 
•  Aspectos históricos/sociais e econômicos da polêmica ambiental, com ênfase 
na linha do tempo dos grandes debates mundiais que se sucederam a partir de 1972 e 
seus desdobramentos políticos.  

 

Os dois questionários (pegada ecológica e conhecimento ambiental) foram 
simultaneamente aplicados a alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Mossoró, nas seguintes turmas: 

 Eletrotécnica integrado ingressante; 28 alunos 

 Eletrotécnica integrado concluinte; 24 alunos 

 Eletrotécnica subsequente ingressante; 19 alunos 

 Eletrotecnica subsequente concluinte; 13 alunos 

 Edificações subsequente ingressante; 25 alunos 

 Edificações subsequente concluinte; 13 alunos 

 Saneamento ambiental subsequente concluinte; 22 alunos 

 

Os dados individuais obtidos em ambos os questionários foram agrupados e utilizados 
em cálculos de valores médios de cada turma investigada. Os dados individuais da pegada 
ecológica de todos os alunos foram também agrupados pela faixa de rendimento familiar, 
para uma análise sobre o poder aquisitivo, e o nível deste indicador de sustentabilidade. Os 
dados obtidos no questionário ambiental foram também analisados quanto ao desempenho 
por tema e por nível de dificuldade das questões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nossa metodologia para avaliação do grau de conhecimento teórico na área ambiental 
utilizou questões objetivas por permitirem uma análise quantitativa, diferentemente da 
utilização de questões abertas, mais adequadas a uma análise qualitativa das respostas. 
Propusemo-nos a avaliar, neste ponto, mais a formação do estudante do que o aspecto 
atitudinal, comuns em outros trabalhos da área.  
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A figura 1 mostra o percentual médio de acertos de questões dos alunos dos cursos e 
turmas investigadas.  
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Figura 1: Percentuais médios de acertos totais no questionário sobre a temática  ambiental, 
obtidos nas diferentes turmas.  

 

Percebemos claramente não haver uma diferença tão significativa de desempenho 
entre as turmas, algo inesperado, principalmente por termos optado pela investigação de 
turmas de ensino integrado (ensino médio em curso) e subsequente (ensino médio 
concluído), além de termos investigado turmas concluintes e ingressantes, sendo estas 
teoricamente com uma formação intelectual ainda em desenvolvimento. Os valores médios 
de acertos em todas as turmas variaram entre 67 e 76% das questões.  

Chama a atenção o bom desempenho no questionário dos alunos ingressantes do 
curso subsequente em eletrotécnica e edificações, com percentuais destacados de acertos, 73 
e 76%, respectivamente. Isto pode indicar que tais alunos tiveram uma boa formação teórica 
na área ambiental em seus cursos regulares de ensino médio e/ou que muitos desses alunos 
podem também já estar cursando  o ensino superior em áreas das ciências ambientais ou 
afins, paralelamente ao curso subsequente no IFRN.  

A figura 1 mostra também o bom desempenho dos alunos concluintes do curso 
subsequente em saneamento (75% de acertos), provavelmente em decorrência, dentre outros 
aspectos, da presença de disciplinas na grade curricular deste curso que estimulam a 
discussão e os debates ambientais desenvolvendo um referencial teórico que reflete 
diretamente na boa formação deste público. 
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O pior desempenho dos estudantes concluintes nos cursos subsequentes de 
edificações e eletrotécnica pode advir de uma má formação destes em seus cursos regulares 
de ensino médio e/ou pode estar associado também à ausência de disciplinas específicas da 
área ambiental nestes cursos que, se existentes,  promoveriam tal debate, garantindo um 
melhor desempenho destes alunos. O contraste de desempenho entre os resultados desses 
educandos com os resultados de alunos ingressantes pode também denotar um maior 
interesse ou maior exposição destes últimos ao debate da problemática ambiental.  

A figura 2 traz ou valores percentuais médios de acertos das questões em seus 
assuntos específicos, ou seja, mostra o desempenho de cada turma nos diferentes temas 
ambientais investigados em nosso trabalho. Podemos destacar aqui o melhor desempenho 
nas questões sobre biodiversidade (mais de 80% em quase todas as turmas) e o pior 
desempenho nas questões sobre sustentabilidade (em torno de 60% ou menos).  A discussão 
sobre este último tema requer uma concepção multidisciplinar da area ambiental, pois traz a 
tona aspectos históricos, economicos, sociais, além dos pertinentes às ciencias naturais. Desta 
forma, parece ser necessária uma maior inclusão deste ponto no debate escolar, procurando-
se um maior aprofundamento das questões ambientais e práticas pedagógicas mais 
integradas entre as diversas área do conhecimento.   

A figura 3 traz ou valores percentuais médios de acertos das questões, desta vez em 
função do nivel de dificuldade das mesmas.  Percebemos um pior desempenho dos alunos nas 
questões de nivel III, ou seja naquelas de maior complexidade, corroborando a ideia da 
necessidade de um maior aprofundamento dos temas ambientais tratados no cotidiano 
escolar. 
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 Figura 2: Percentuais médios de acertos no questionário sobre diferentes temas 
ambientais obtidos nas diferentes turmas.  
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Figura 3: Percentuais médios de acertos no questionário sobre diferentes temas 
ambientais, por nível de dificuldade das questões, obtidos nas diferentes turmas.  

 

 

A tabela 1 mostra os resultados da pegada ecológica média das diferentes turmas. Os 
valores em hectares globais, necessários para sustentar o estilo de vida dos alunos, variaram 
entre 2,3 e 2,8 gha, numa variação relativamente maior do que os percentuais de acertos no 
questionário da temática ambiental.  

Para termos uma ideia do grau de (in)sustentabilidade dos nossos alunos entrevistados 
basta fazermos um cálculo razoavelmente simples. A população mundial atingiu ultimamente 
a marca de sete bilhões de habitantes. A capacidade bioprodutiva do planeta é de 
aproximadamente 12 bilhões de hectares (Silva & Santos, 2007); isso implica que, numa 
divisão equânime, cada pessoa teria aproximadamente 1,7 hectares globais para si, apenas.  
Podemos perceber um estilo de vida altamente insustentável de nossos entrevistados, já que 
todos utilizam no mínimo 40% a mais de hectares globais do que seria razoável e equilibrado 
para o nosso planeta.  Isto pode ser observado pela análise do índice “capacidade de 
regeneração”, mostrado na tabela 1.  Tal índice indica “quantos planetas” seriam necessários 
para vivermos sustentavelmente, se todos os habitantes da Terra apresentassem aquele 
padrão de consumo. 

A tabela 1 mostra ainda, simultaneamente, os valores de pegada ecológica e de 
percentuais de acertos no questionário sobre as temáticas ambientais. Observamos turmas 
com muito bom desempenho em nosso questionário teórico (ingressante subsequente em 
eletrotécnica, por exemplo), mas com um índice de pegada ecológica muito alto (2,8).  Por 
outro lado, temos também uma turma com bom desempenho em nosso questionário e com o 
menor índice de pegada ecológica (2,3). A turma com menor percentual (67%) de acertos não 
foi aquela que teve a maior pegada ecológica. 
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A figura 4 traz os índices médios da pegada ecológica de todos os alunos do nosso 
estudo agora divididos por nível econômico, ou seja, pela renda familiar. É notória uma forte 
correlação entre poder aquisitivo e insustentabilidade, ou seja, quanto maior a faixa de renda 
familiar dos alunos maior é o seu índice de pegada ecológica (considerando até a faixa de 10 
salários mínimos). Fica evidente a associação entre maior capacidade de ganho financeiro dos 
alunos e o consequente aumento do consumo, o que reflete no índice da pegada ecológica. 
Algo que chama a atenção é a queda da pegada ecológica em indivíduos com alta renda (mais 
de dez salários mínimos), o que poderia estar associado a uma maior escolaridade destas 
famílias, e, consequentemente, a um maior poder de reflexão sobre seus atos frente ao meio 
ambiente.  

Tabela 1: Valores médios de acertos no questionário sobre a temática ambiental, valores 
médios de pegada ecológica(PE) e capacidade de regeneração, obtidos para as sete turmas 
de alunos de nosso estudo.  A capacidade de regeneração é obtida dividindo-se a pegada 

ecológica correspondente de cada turma pelo valor de hectares globais (1,7) “de direito” a 
cada cidadão do planeta, numa situação de sustentabilidade, considerando a área 
bioprodutiva global e a população mundial atual. Quanto maior a capacidade de 

regeneração maior o grau de insustentabilidade da turma.  

Turmas média de 
acertos 

PE (hectares 
globais) 

Capacidade de 
regeneração 

INGRESSANTE SUBSEQUENTE 
ELETROTÉCNICA 

73% 2,8 1,6 

CONCLUINTE SUBSEQUENTE 
ELETROTÉCNICA 

69% 2,4 1,4 

INGRESSANTE SUBSEQUENTE 
EDIFICAÇÕES. 

76% 2,5 1,5 

CONCLUINTE SUBSEQUENTE 
EDIFICAÇÕES 

67% 2,6 1,5 

CONCLUINTE SUBSEQUENTE 
SANEAMENTO1 

75% 2,3 1,4 

INGRESSANTE INTEGRADO 
ELETROTÉCNICA 

67% 2,6 1,5 

CONCLUINTE INTEGRADO 
ELETROTÉCNICA 

74% 2,6 1,5 

 

                                                           
1 Não havia turma ingressante no curso de Saneamento neste semestre  
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Figura 4: Valores médios de pegada ecológica em hectares globais (gha) em função da 
renda familiar dos alunos entrevistados. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no questionário que avaliou o grau de conhecimento teórico dos 
alunos indicam um bom nível geral de formação na área ambiental dos educandos do IFRN. 
Entretanto, alguns pontos específicos da problemática ambiental, como a sustentabilidade, 
devem ser mais aprofundados nas práticas escolares cotidianas do nosso campus. 

O grau de sustentabilidade, dado pela pegada ecológica, é muito ruim, o que indica a 
adoção de práticas ambientalmente incorretas por parte destes mesmos estudantes.  

Nossos resultados mostraram a inexistência de uma correlação direta entre o nível de 
conhecimento teórico da área ambiental e o grau de sustentabilidade (índice de pegada 
ecológica) de nossas turmas de alunos, o que representa uma desconexão entre aprendizado 
cognitivo e atitudes sustentáveis. O alto percentual de acertos dos alunos ingressantes denota 
a necessidade de investimentos na ampliação de estratégias pedagógicas interdisciplinares ou 
multidisciplinares que efetivem a interface entre teoria e prática; os índices gerais de pegada 
ecológica reforça a necessidade de se instituir ações no ambiente escolar, sejam de caráter 
curricular ou extracurricular, que incentivem a reflexão sobre consumo consciente, valores 
éticos e mudanças de hábitos e atitudes frente ao meio ambiente, contribuindo para a 
melhoria de nosso grau de sustentabilidade. 
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RESUMO  
 

O acúmulo de resíduos sólidos apresenta-se 
como um grave problema para toda a biosfera. No 
intuito de solucionar essa questão, tornou-se 
fundamental a aproximação do ser humano ao meio, 
algo inviável sem a utilização de práticas como a 
Educação Ambiental (EA) e seus valores, como os três 
R’s. Munindo-se da noção específica da reutilização, o 
atual projeto consistiu na realização de uma oficina 
visando a conscientização eco-social da alunagem do 
IFRN – Campus Pau dos Ferros. Durante a oficina, os 
discentes do instituto foram apresentados ao conceito 
de EA, bem como realizaram pequenas tarefas de 
reutilização. Após as atividades, um questionário foi 

repassado aos participantes, almejando aferir a 
eficiência da oficina como ferramenta educacional. Com 
a análise dos dados, pôde-se observar uma relação entre 
o desempenho nas atividades realizadas e a formação do 
conceito de EA, além de se obter uma idéia distinta 
sobre os índices de reutilização de materiais pré-oficina, 
que se mostraram altos. Em contrapartida, o descaso 
com lixos como baterias de celular, também pôde ser 
percebido. O projeto mostrou-se eficiente, expandindo o 
conhecimento dos participantes quanto ao tema, 
provando que a Reutilização é um meio simples e prático 
de educar e conservar o meio ambiente. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, reutilização, conscientização, oficina. 

 

REUSE WORKED AS A TOOL FOR TEACHING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION  

ABSTRACT  
 

The accumulation of solid wastes is presented 
as a serious problem for the entire biosphere. In order 
to solve this problem, the approach of humans to the 
environment is fundamental, which is impossible 
without some practices like the Environmental 
Education (EE). Considering the specific notion of reuse, 
the present project consisted of a workshop aiming at 
raising eco-social awareness of the students of IFRN – 
Campus Pau dos Ferros. During the workshop, the 
students of the institute were presented to the concept 
of EE, and they also realized small tasks of reuse. After 
the tasks, a questionnaire was answered by the 

participants, aiming at assessing the efficiency of the 
workshop as an educational tool. With the analysis of 
the data, we could observe a relation between the 
performance of the tasks and the formation of the 
concept of EE, besides obtaining a distinct idea about 
the indices of reuse of the pre-workshop materials, 
which were high. On the other hand, the neglect of 
garbage like cell phone batteries could also be 
perceived. The project proved to be efficient, expanding 
the participants’ knowledge on the subject, showing 
that the Reuse is a simple and practical way of 
educating and preserving the environment. 

 

 KEY-WORDS: Environmental Education, reuse, awareness, workshop. 
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REUTILIZAÇÃO TRABALHADA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
INTRODUÇÃO 
 

O ser humano se desenvolve, cria novas tecnologias e formas de modificar e adaptar-
se a natureza. Seguindo essa perspectiva, o homem acaba degradando o seu meio, afetando 
outros animais e a ele próprio. Com a crescente expansão do capitalismo e a difusão das 
ideias consumistas, a produção de resíduos sólidos, o tão comum “lixo”, aumenta 
excessivamente, tornando-se um problema ao conforto, saúde, à sociedade em geral. 
Segundo dados do IBGE (2000), o Brasil descarta todos os dias 228.413 toneladas de lixo, 
sendo que dessas, 41.557 provém da região Nordeste. No intento de resolver, ou pelo menos 
minimizar tamanho problema, tornou-se fundamental o estreitamento de relações com o 
meio ambiente. Para fortalecer esse âmbito, criou-se a Educação Ambiental (EA). 

A Educação Ambiental é uma proposta educativa que envolve a visão do mundo por 
inteiro, repensando antigos valores e transformando a sociedade, partindo do respeito à 
diversidade natural, mas sem nos esquecermos da nossa realidade cultural (FREITAS, et al, 
2009). 

Alguns conceitos são demasiadamente importantes para a compreensão da Educação 
Ambiental, como, por exemplo, os três R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. Geralmente as 
pessoas confundem os termos com facilidade, mais especificamente os dois últimos.  

Reciclagem é um sistema, seja este industrial ou artesanal, em que alguns materiais 
que antes seriam desperdiçados sofrem transformações, voltando aos seus ciclos de 
produção, sendo basicamente refeitos. A reutilização, por outro lado, trata-se basicamente do 
reaproveitamento de resíduos de outras formas, sendo estas extremamente simples, como a 
utilização dos dois lados de um papel para a escrita, de embalagens retornáveis e até mesmo 
o artesanato com pet. (GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS) 

Pela necessidade da transformação do material antigo em matéria-prima, para assim 
voltar ao seu ciclo de produção, a reciclagem tornou-se quase que exclusivamente industrial, 
necessitando de outros processos para se chegar aos resultados, como a coleta seletiva, que 
muitas vezes não ocorre. Diante dessa problemática, acaba se tornando indispensável o uso 
de tentativas mais simples (o que não quer dizer menos eficazes) de controle do volume do 
lixo como os valores da Reutilização, que podem ser trabalhados até mesmo artesanalmente 
em nossas residências. Para a melhor absorção desses valores, a Educação Ambiental deveria 
ser estimulada no próprio âmbito escolar, onde a educação já é uma ferramenta de convívio 
cotidiano. 

Visando o melhor emprego da Educação Ambiental e de práticas como a reutilização 
de resíduos sólidos, o presente trabalho teve o objetivo de conscientizar os discentes do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus 
Pau dos Ferros, quanto ao meio ambiente. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste contexto, o conteúdo foi trabalhado em uma oficina, que foi ministrada no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus 
Pau dos Ferros pelos bolsistas de Iniciação Científica, tendo duração de oito horas, 
distribuídos nos dias 30 de agosto e 09 de setembro de 2011. 

No primeiro dia, seguiu-se uma breve introdução quanto a Educação Ambiental, sua 
importância e necessidades, efetuada pela coordenadora do projeto. Em seguida, os alunos 
participantes foram divididos em grupos com a finalidade de um melhor aproveitamento para 
a realização das atividades (figuras 1 e 2), sendo utilizados slides para auxiliar cada etapa a ser 
realizada. Foram empregados diversos materiais, como cartazes usados, que serviram para a 
confecção de sacolas e embalagens de isopor de frios, que acabaram sendo transformadas em 
porta-retratos. 

 

Figura 1 – Grupo confeccionando sacolas de papel. 
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Figura 2 – Grupo confeccionando sacolas de papel com auxílio do orientador. 

No segundo dia, as atividades continuaram. Foram feitas vassouras de garrafas pet e 
bonecos de rolo de papel higiênico (figuras 3 e 4). O material utilizado na oficina foi obtido a 
partir de uma pequena campanha de coleta realizada pelos próprios bolsistas e as 
ferramentas utilizadas para a confecção dos materiais (tesouras, estiletes, tintas) foram 
disponibilizadas pela instituição e até mesmo reutilizadas (esponjas que foram usadas como 
pincéis).  

 

Figura 3 – Fabricação de vassouras com garrafas pet. 
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Figura 4 – Confecção de bonecos de rolos de papel higiênico. 

Após a execução das atividades mencionadas, foram repassados alguns questionários 
contendo seis questões, com a intenção de conhecer melhor o perfil dos alunos que 
participaram da oficina, suas idades, conhecimentos quanto a Educação Ambiental e 
reutilização do lixo, além dos benefícios que o projeto trouxe para o seu dia e para sua 
atenção com o meio ambiente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos questionários, tornou-se possível a percepção de diversos dados 
relevantes ao rendimento do projeto. Em relação a idade dos discentes, observou-se que em 
média possuíam 16 anos, tendo 17 o mais velho e 15 o mais novo. Este dado permitiu analisar 
o perfil dos participantes da oficina sendo em sua maioria adolescentes.  

Segundo as respostas dos participantes, pôde-se traçar um perfil quanto ao lixo 
jogado, como papéis, plásticos até baterias de celulares, o que mostra o descaso com resíduos 
tóxicos, que devem ser descartados de forma especial por apresentarem perigo ao meio 
ambiente e ao ser humano. Em contrapartida, há um ponto interessante a se destacar: o 
índice de reutilização desses alunos em suas residências se apresentou de forma considerável, 
mostrando que a maioria dos participantes já realizava essa atividade antes mesmo do 
projeto (gráfico 1), principalmente quanto às garrafas pet. 
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Gráfico 1 – Reutilização de materiais pelos participantes em suas residências.   

 
Também se mostrou perceptível que os alunos com maior empenho nas atividades 

realizadas acabaram compreendendo de modo mais abrangente o conceito de Educação 
Ambiental. Sobre a EA, ressalta-se que no início da oficina, o conhecimento quanto ao tema 
era consideravelmente baixo, quase nulo. Após a realização do projeto, da introdução sobre 
EA e as atividades, cada aluno pôde construir sua própria concepção sobre o tema, embora 
para alguns esta concepção tenha permanecido bastante resumida.  

Sobre as atividades, a que mais chamou a atenção dos discentes foi a sacola de papel, 
possivelmente por sua praticidade. Alguns dos participantes chegaram a comentar que 
utilizariam a sacola como “lancheira” e até mesmo para presentear um familiar. Em segundo 
plano, a vassoura de garrafas pet foi de preferência dos discentes e em terceiro, o porta 
retrato de isopor (gráfico 2). 

  
Gráfico 2 – Preferência de atividades realizadas na oficina. 
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Com a observação dos grupos formados para a realização das tarefas, também se pôde 
notar que as atividades que tendiam a ser entediantes quando realizadas individualmente, ao 
serem realizadas em coletivo, tornaram-se um meio de socialização e lazer, divertimento.  

Foi possível retirar outras informações verificando a coleta de materiais para a oficina, 
após o término do período. Com exceção das garrafas pet - que foram coletadas em uma 
campanha de coleta realizada no IFRN - Campus Pau dos Ferros -, os outros materiais foram 
facilmente coletados em quantidade considerável em um período de aproximadamente duas 
semanas. Isso comprova a produção exacerbada de lixo, realçando a necessidade de uma 
coleta seletiva eficaz e uma educação ambiental de qualidade, para que se possa diminuir os 
danos ambientais causados pelo mau manejo do lixo. 

 

CONCLUSÃO 

A oficina teve uma contribuição essencial para a reutilização como prática a educação 
ambiental. Quando os participantes estavam em coletivo e aprendendo a lidar de forma 
correta com o lixo utilizando como meio a reutilização e o lazer, o lúdico, atividades que 
aparentemente pareceriam cansativas e entediantes se transformaram em experiências 
divertidas e proveitosas, porque houve uma expansão dos conhecimentos dos participantes 
do projeto. Exemplo disso foi a confecção da vassoura, que levou tempo, dedicação e acima 
de tudo muito trabalho minucioso, logo, contradizendo as expectativas, o exercício não só foi 
agradável como excitante. 

Foi possível detectar a falta de conhecimento geral sobre a existência da educação 
ambiental, dificultando ainda mais a tarefa de conscientização. Consideravelmente bom foi o 
que a oficina contribuiu para os participantes. Eles foram introduzidos a uma nova 
metodologia de ensino ambiental, implantada no próprio Instituto Federal, algo desconhecido 
para eles, fazendo-os criar, mesmo que primitivamente um conceito mais apurado de 
educação ambiental. Outro fato interessante é que, quando questionados sobre o conceito 
essencial do tema, mesmo depois da oficina, eles não foram abrangentes o suficiente, porém, 
quando questionados sobre ações práticas de educação ambiental eles se retornavam com 
inúmeros processos práticos. 

Sucintamente, a oficina alcançou o objetivo ao conscientizar os discentes do IFRN com 
as atividades, concluindo que, além de necessária, a educação ambiental dispõe de várias 
ferramentas para ser aplicada, como a reutilização, um processo eficaz para a manutenção do 
meio ambiente que pode ser muito bem acoplado ao ensino didático geral, à escola, 
aproximando os alunos do seu meio. 
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RESUMO  
 
Com as mudanças na Lei do petróleo, às rendas vindas 
da exploração do mesmo, como os royalties e 
participações especiais, por exemplo, vem aumentando 
significativamente nos últimos anos. Este artigo tem por 
objetivo discutir as mudanças ocorridas na Lei do 
petróleo e os problemas que as cidades detentoras dos 

royalties desse produto  enfrentam com a utilização das 
rendas petrolíferas. A metodologia utilizada foi de 
acordo com levantamento e avaliação de dados 
referentes aos royalties participações governamentais e 
suas utilizações. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: royalties, evolução, distribuição, desenvolvimento social, rendas petrolíferas. 

 

ROYALTIES: EVOLUTION AND SOCIAL DEVELOPMENT  

ABSTRACT  
 
With changes in the law of oil rents from exploitation of 
the oil as the royalties and guest appearances, for 
example, has been increasing significantly in recent 
years. This article is intended to discuss the changes in 
the law of oil and the problems that the cities holding of 

oil royalties face with the use of oil revenues. The 
methodology used was based on survey and evaluation 
of data concerning government shareholdings royalties 
and their uses. 

 

 

 KEY-WORDS: royalties, evolution, distribution, social development, oil rents. 
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ROYALTIES: MUDANÇAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
INTRODUÇÃO 
 

Um dos setores que mais expande no país é o petrolífero, assim é importante entender 
como funcionam os royalties pagos pela exploração deste recurso, qual sua relação com as 
outras participações governamentais e como esses royalties são aplicados no governo. Os 
países exploradores de petróleo têm várias formas de tratar essas rendas minerais.  

Guerra e Honorato (2004) explicam esses mecanismos, que são: impostos baseados em 
lucro, cujo valor é calculado sobre a diferença entre retorno e custo, adotado em países como 
Noruega e Austrália; impostos sobre a produção, modelo utilizado no Brasil atualmente, que 
consiste em porcentagem fixada sobre a produção do campo; impostos flexíveis, que 
dependerão diretamente dos lucros obtidos, tendo uma forma de tributação gradual, até 
atingir um limite previsto, sendo utilizado pela China; partilha de produção, a partir da 
produção do poço, é dividida essa produção, nesse modelo, usado, por exemplo, na 
Indonésia, o Estado não interfere. 

No Brasil o pagamento dos impostos sobre produção foi criado com a Lei nº 2.004, de 3 de 
outubro de 1953, a lei da criação da Petrobrás. 

 ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 ROYALTIES 

Os royalties são compensações financeiras a serem recolhidos pelos concessionários na 
etapa de produção de petróleo e de gás natural, nos termos do art. 47 da Lei nº 9.478, de 
1997 (BARBOSA, 2001). 

Os valores pagos pelo processo de produção, direito de exploração, uso, distribuição do 
recurso são arrecadados e distribuídos às unidades da federação - aos Municípios, Estados e 
União; ao Comando da Marinha e ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  O detentor dos 
royalties recebe porcentagens geralmente pré-fixadas das vendas finais ou dos lucros obtidos, 
esse detentor pode ser uma pessoa física, uma empresa ou o próprio Estado. 

Os impostos foram criados para compensar os Estados e Municípios produtores com o 
que irão gastar investindo na infraestrutura, para evitar possíveis danos ambientais e reduzir 
desigualdades sociais. 

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Em 1953 com a Lei nº 2.004, no dia 3 de outubro, houve a criação da Petrobrás, estatal 
que detinha todos os direitos de exploração de petróleo e gás natural da União. Juntamente 
com a fundação desta empresa, foi introduzido na referente lei o pagamento dos royalties.  

Na Lei nº 2.004/53 ficou estabelecido que a parcela dos royalties fosse de 5%, sendo 
dividida da seguinte forma: 4% sobre o valor do petróleo e gás natural da produção terrestre 
deveriam ser pagos aos Estados e 1% aos Municípios em que estivesse sendo explorado.  
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Posteriormente, mudanças ocorreram e em uma nova lei estabeleceram-se novos 
critérios para o pagamento dos royalties da produção de petróleo e gás natural na plataforma 
continental. Com a Lei 7.453, de 27 de dezembro de 1985, o valor do percentual dos royalties 
continuou 5%, sendo distribuído de forma diferente: 1,5% destinar-se-iam aos estados onde 
se localiza as áreas de exploração, 1,5% aos municípios também na área de produção do 
petróleo e gás, 1% ao Ministério da Marinha e 1% a um Fundo Especial que distribuiria esse 
dinheiro a todos os municípios e estados da nação (SCHECHTMAN et al, 2000). 

Em 22 de julho de 1986, a Lei nº 5.525, introduz o conceito de extensão dos limites 
territoriais dos estados e municípios litorâneos na plataforma continental e de área 
geoeconômica. E o Decreto 93.189/86 regulamentou o traçado de linhas de projeção dos 
limites territoriais dos estados, territórios e municípios a ser utilizado pelo IBGE para a 
demarcação de poços confrontantes. (BARBOSA, 2001). 

A Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, introduz o percentual de 0,5% aos municípios 
onde ocorrem embarque e desembarque do petróleo e gás natural, reduzindo assim para 
3,5% o percentual dos Estados quando fosse extraído em terra e 0,5% do fundo especial, 
quando fosse extraído na plataforma continental. 

O dinheiro obtido com os royalties do petróleo aumentaram significativamente com a 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei do Petróleo, que estipulou uma elevação no 
percentual dos royalties pagos. Com a nova lei o percentual dos royalties subiu para 10%, 
podendo ser reduzida até o mínimo de 5% de acordo com alguns fatores, como por exemplo, 
as expectativas de produção. Houve também a criação do bônus de assinatura, da 
participação especial e do pagamento pela ocupação ou retenção de área.  

PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Instituído na Lei do Petróleo, o bônus de assinatura corresponde ao pagamento 
ofertado na proposta para obtenção da concessão, devendo ser pago na ação da assinatura 
do contrato. E para ocupar a área a ser explorada deve-se pagar um valor referente a essa 
retenção de área que será estipulado pelo período da concessão.  

A participação especial se trata de um valor adicional aos royalties pela grande 
rentabilidade ou pela produção de grandes volumes nos campos de produção com alíquotas 
graduais de 10% a 40%, e é calculado direto sobre a receita líquida de um campo de petróleo.  
Os Estados Unidos, Reino unido, Austrália e Noruega também utilizam essa participação 
governamental. 

DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DOS ROYALTIES 

Os royalties são recolhidos pelos concessionários à Secretaria do Tesouro Nacional, e 
creditados nas contas que os estados e municípios beneficiários mantêm junto ao Banco do 
Brasil. Os royalties destinados ao Comando da Marinha e ao Ministério da Ciência e 
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Tecnologia são diretamente repassados pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem transitar 
pelo Banco do Brasil (BARBOSA, 2001). 

De acordo com a Lei 9.478/97, a Lei do Petróleo, a alíquota dos royalties é 10%, 
podendo ser reduzida pela ANP, até um mínimo de 5%, tendo em consideração como já 
mencionadas as expectativas de produção, mas também outros fatores como os riscos 
geológicos. 

As distribuições das parcelas têm formas diferentes. A Lei n.º 7.990/89 e o Decreto n.º 
01/91 apresentam como é distribuída a parcela de 5%, e a Lei n.º 9.478/97 e o Decreto n.º 
2.705/98 a forma de distribuição das parcelas acima de 5%. Também interferirá na forma de 
distribuição das parcelas a localização da exploração, se a lavra ocorrer em terra ou na 
plataforma continental. 

DISTRIBUIÇÕES DA PARCELA DE 5% 

 De acordo com BARBOSA (2001) a parcela de 5% é distribuída de seguinte forma 
quando a lavra ocorrer em terra:   

• 70% aos Estados produtores;  
• 20% aos Municípios produtores;  
• 10% aos Municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e 

gás natural. 

Se a lavra ocorrer em plataforma continental, há modificações, e a distribuição da 
parcela de 5% fica da seguinte forma: 

• 30% aos Estados confrontantes com poços;  
• 30% aos Municípios confrontantes com poços;  
• 20% ao Comando da Marinha;  
• 10% ao Fundo Especial;  
• 10% aos Municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e 

gás natural. 

DISTRIBUIÇÕES DA PARCELA ACIMA DE 5% 

Segundo BARBOSA (2001) quando a lavra ocorrer em terra a parcela acima de 5% é 
distribuída deste modo:  

• 52,5% aos Estados produtores; 
• 15% aos Municípios produtores; 
• 25% ao Ministério Ciência e Tecnologia; 
• 7,5% aos Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás natural. 
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E quando a lavra ocorrer na plataforma continental a parcela será distribuída desta 
forma: 

• 22,5% aos Estados confrontantes com campos; 
• 22,5% aos Municípios confrontantes com campos; 
• 25% ao Ministério de Ciência e Tecnologia; 
• 15% ao Comando da Marinha; 
• 7,5% ao Fundo Especial;  
• 7,5% aos Municípios afetados por operações nas instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás natural. 

DESTINAÇÃO DOS ROYALTIES  

Como exposto, os municípios brasileiros que recebem percentuais das parcelas dos 
royalties do petróleo têm assim significativos recursos para investir no seu desenvolvimento. 
No que tange a destinação dos royalties, essas quantias não estão apresentando a aplicação 
mais adequada nesses locais.  

Pizzol e Ferraz (2010) realizaram um estudo sobre os cincos principais municípios 
brasileiros na Bacia de Campos, localizada no estado do Rio de Janeiro, que mais recebem 
royalties do petróleo e a realidade da sociedade desses locais, são estes os municípios: 
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio e Quissamã.   

Embora sejam municípios que recebem altas quantias referentes dos royalties do 
petróleo, não há uma gestão e aplicação que esteja possibilitando um melhor 
desenvolvimento destes, além do que a economia dos municípios torna-se cada vez mais 
dependente destas compensações. Ou seja, apesar da economia dos municípios fluminenses 
corresponderem por uma parte significativa do PIB brasileiro não quer dizer que todos os 
municípios estão desenvolvendo com a aplicação dos royalties.  

No estudo de Pizzol e Ferraz (2010 os municípios da Bacia de Campos que em estudo 
que recebem os royalties se desenvolveram menos no IDH-M (índice de Desenvolvimento 
Humano – Médio) do país do que os dez últimos municípios colocados no ranking nacional do 
IDH-M (1991).  
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Figura 1 - Evolução do IDH-M dos dez municípios últimos colocados no ranking nacional (1991) e os cinco 
municípios que mais recebem royalties no Brasil 

Analisando a figura percebemos a diferença da evolução dos municípios do norte 
fluminense e os últimos colocados no ranking. Esta informação reforça mais ainda a 
percepção de que os royalties nesses municípios não estão sendo aplicados da forma mais 
adequada, para possibilitar o desenvolvimento de todos os setores das sociedades desses 
lugares. Embora que os detentores desses royalties tenham uma grande economia, com 
bastantes recursos, a realidade da sociedade dos municípios não acompanha esse 
crescimento da economia, não há uma mesma evolução, gerando um paradoxo, pois se há 
recursos disponíveis para serem aplicados para o desenvolvimento, estes deveriam realmente 
acontecer. A má gestão do dinheiro vindo dos royalties provoca a falta de qualidade na saúde, 
educação e na infraestrutura dos municípios citados. 

Os municípios que recebem o pagamento dos royalties enfrentam os mesmos 
problemas que outras cidades brasileiras como, por exemplo, problemas de infraestrutura 
urbana, pobreza, atendimento de saúde insuficiente, favelização. Em Campos dos Goytacazes, 
no estado do Rio de Janeiro, outro problema relatado é a falta de moradia adequada para 
parte da população, que não vive em habitação com saneamento básico, enfrenta grandes 
dificuldades na época em que o rio provoca grandes enchentes, e no conjunto habitacional 
construído para justamente remover esses moradores dessas localidades, não houve um 
processo de seleção adequado, o que resultou em moradores vindos de outras regiões para 
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ocupar o conjunto e os da localidade continuaram onde moravam com os mesmos problemas 
na habitação. 

Por não haver uma lei que especifique como deverão ser gastos os royalties que esses 
municípios recebem, está havendo a aplicação dos royalties de modo que não há significativa 
melhora na educação, infraestrutura e qualidade de vida da sociedade dos locais em estudo 
que corresponda ao que é investido pelo pagamento dos royalties, o que foge ao princípio 
que o criou, que seria para compensar desigualdades sociais e melhoria na infraestrutura dos 
municípios beneficiados.  

CONCLUSÃO 

O setor petrolífero movimenta no mundo milhões de reais, alterando expressivamente 
na realidade dos locais exploradores de petróleo. Os royalties pagos aos Estados e Municípios 
no Brasil participam ativamente de uma parcela importante do PIB brasileiro e das economias 
dos detentores dessas compensações, modificando significativamente tanto no aspecto 
econômico, como no social e cultural.  

No estudo levantado dentre muitos resultados, observa-se a falta de uma legislação 
específica para aplicação dos royalties, o que implicaria assim um maior crescimento desses 
municípios proporcionalmente ao que é investido. Enquanto em alguns países o dinheiro dos 
impostos é usado para melhoria da qualidade de vida da população e para evitar o 
empobrecimento social e a degradação do meio ambiente, havendo desenvolvimento local e 
sustentável, percebe-se que não é o que vem acontecendo na maioria dos municípios 
brasileiros.  
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RESUMO  
 
Um aspecto de extrema importância em biossegurança e 
no controle de qualidade microbiológica diz respeito à 
esterilização e desinfecção do material utilizado em 
laboratório. Por isso, o presente projeto objetivou 
avaliar a eficiência dos métodos físicos e químicos 
realizados no laboratório de Microbiologia do IFRN – 
Campus Natal Central. Para a comprovação da eficácia 
de tais métodos, foram feitas análises microbiológicas, 

utilizando as técnicas: teste para verificação de controle 
de esterilização em autoclaves; teste para verificação de 
esterilização ultravioleta; e testes para controle de 
qualidade de higienização em ambientes laboratoriais. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança, esterilização, desinfecção, análises químicas e microbiológicas. 

 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS OF DISINFECTION 
AND STERILIZATION USED IN THE LABORATORY OF MICROBIOLOGY OF IFRN, NATAL-CENTRAL 

CAMPUS 
 
A very important aspect in biosafety and microbiological 
quality control with regard to sterilization and 
disinfection of the material used in the laboratory. 
Therefore, this project aimed to evaluate the efficiency 
of physical and chemical methods performed in the 
laboratory of Microbiology of IFRN - Natal Central 

Campus. For demonstrating the effectiveness of these 
methods, were made microbiological analysis, using the 
techniques: tests for control of sterilization autoclaves, 
tests for ultraviolet sterilization; and tests for quality 
control of hygiene in laboratory environments. 

 

 KEY-WORDS: biosafety, sterilization, disinfection, microbiological and chemical analysis. 

0894

mailto:cainan.negreiros@gmail.com


NEGREIROS (2011) 
 

 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE DESINFECÇÃO E 
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INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, tem aumentado o interesse geral sobre Saúde Ocupacional e Proteção do 
Meio Ambiente, especialmente com relação a laboratórios que manipulam amostras que 
possam conter microrganismos patogênicos de reconhecida importância médica. 

A literatura internacional faz referência a milhares de casos de infecções acidentais em 
profissionais, técnicos de laboratório e universitários, associados a trabalhos de laboratório, 
motivo pelo qual este tema tem preocupado as autoridades governamentais e de Saúde 
Pública a nível nacional e internacional. Infelizmente, no Brasil, as Escolas, Universidades e 
Centros de Ensino Técnico não têm dado suficiente ênfase aos programas de conscientização 
sobre os riscos potenciais de infecções associadas ao trabalho em laboratórios, daí a escassa 
produção cientifica sobre o tema (CETESB, 2007). 

O manuseio de microrganismos é recorrente em um laboratório de microbiologia e controlá-
los de maneira efetiva é extremamente importante para a segurança dos profissionais que aí 
trabalham e para a integridade dos resultados das análises microbiológicas realizadas no local. 

Vários agentes físicos e químicos podem ser utilizados para manter os micróbios em níveis 
aceitáveis. O método de escolha não depende somente da natureza do agente, mas também 
do tipo de material que está sendo tratado. 

A esterilização é o processo que mata, inativa ou remove todos os tipos de microrganismos, 
inclusive os esporos bacterianos que são células de repouso muito resistentes 
(SAMARANAYAKE; SCHEUTZ; COTTONE, 1993). A desinfecção é o processo que promove a 
inibição, morte ou remoção de vários microrganismos patogênicos, sem eliminar todas as 
formas de vida. 

Tais procedimentos são postos em prática no laboratório de Microbiologia da Diretoria de 
Recursos Naturais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (DIAREN/IFRN) – Campus 
Natal-Central utilizando agentes físicos e químicos, através de diferentes métodos que, 
teoricamente, são eficientes. No entanto, não há estudos práticos que comprovem a 
eficiência desses métodos, na forma como estão sendo executados no referido laboratório.  

A eficácia desses agentes e métodos está condicionada a vários fatores, como sua natureza, 
concentração e características da população microbiana presente, a temperatura em que se 
realiza o processo, o tempo de contato entre o agente e os microorganismos, a natureza do 
material a descontaminar, a presença de material orgânico no material a tratar e o pH ao qual 
se realiza o processo. 

Diante do exposto, a realização de uma avaliação da eficiência das técnicas de esterilização e 
desinfecção é bastante importante, pois se traduz em um controle de qualidade que garantirá 
a biossegurança no laboratório e a confiabilidade das análises desenvolvidas, além da criação 
de normas padronizadas a serem praticadas. 
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TESTES E ENSAIOS REALIZADOS 

Para a escolha dos testes a serem realizados, levou-se em consideração os métodos de 
esterilização e desinfecção mais utilizados dentro do Laboratório de Microbiologia. Tais 
métodos consistiam na esterilização de material sujo e limpo em autoclaves, de técnicas de 
assepsia, por meio da desinfecção com álcool etílico a 70% e o uso de luvas de látex, e na 
esterilização de material limpo por radiação ultravioleta. A partir deste levantamento, 
realizaram-se três testes recomendados pela CETESB (2007): teste para verificação de 
controle de esterilização em estufas e autoclaves, testes para controle de qualidade de 
higienização em ambientes laboratoriais e teste para verificação de esterilização ultravioleta. 

 

METODOLOGIA 

 

Teste para verificação de controle de esterilização em estufas e autoclaves 

A esterilização úmida por meio do uso de autoclaves trata-se do método mais comumente 
utilizado no laboratório de Microbiologia da DIAREN, com a finalidade de esterilizar materiais 
diversos. Assim, foram utilizados bioindicadores para controle de autoclavação, visto que este 
teste baseia-se no principio de que, autoclavando-se suspensões de bactérias esporuladas, se 
o processo de esterilização for eficiente, não deve ser detectado crescimento destas bactérias 
após sua incubação à temperatura e tempo apropriados ao seu desenvolvimento (CETESB, 
2007). 

Como bioindicadores, foram utilizados esporos bacterianos de Geobacillus sterothermophilus 
ATCC 7953, cuja população fica impregnada em uma tira de papel que é colocada em um 
frasco termoplástico que servirá como frasco de cultura. O frasco também contém uma 
ampola de vidro quebrável, pequena, contendo meio de cultura caseína soja modificado e 
indicador pH-Púrpura bromocresol (figura 1). Quando incubado à 55º por 24h, o meio muda 
sua cor para amarelo, quando existem esporos viáveis, indicando que o processo de 
esterilização não foi realizado adequadamente. 

 

Figura 1 - Exemplo de indicadores com crescimento de bactérias (à esquerda) e sem 
crescimento de bactérias (à direita). 

As duas autoclaves testadas nesse projeto possuem pequena capacidade e uma delas destina-
se a esterilização de material limpo (Figura 2), sendo a outra para o material sujo (Figura 3). 
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Como fator relevante, foi observado, em cada ensaio, o volume ocupado pelo material dentro 
da autoclave (Figura 4, 5 e 6). 

     

Figura 2 - Autoclave destinada à esterilização de material limpo. 

     

Figura 3 - Autoclave destinada à esterilização de material sujo 
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Figura 4 - Autoclave com pequeno volume de material a ser esterilizado 

 

Figura 5 - Autoclave com volume médio de material a ser esterilizado 

         

Figura 6 - Autoclave com volume grande de material a ser esterilizado 

O procedimento executado em cada ensaio foi o seguinte: colocou-se um dos pacotes 
indicadores, denominado “pacote-teste”, dentro da autoclave junto com os outros materiais a 
serem esterilizados; se expôs a carga a um ciclo de esterilização normal, com tempo e pressão 
definidos, segundo a natureza do material (sujo ou limpo); ao término do ciclo, retirou-se o 
pacote-teste; após esfriar por cerca de 5 minutos, quebrou-se a ampola de vidro para que o 
meio de cultura entrasse em contato com os esporos da tira de papel; incubou-se o pacote-
teste juntamente com um bioindicador não submetido ao ciclo de esterilização, denominado 
“pacote-controle”, em uma incubadora por 24h a uma temperatura de 55 a 60ºC; se os 
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esporos sobrevivessem ao ciclo de esterilização, o meio de cultura do pacote-teste ficaria 
amarelo (teste positivo). Caso fossem destruídos, o meio iria permanecer púrpura (teste 
negativo). Quanto ao pacote-controle, já era esperada uma mudança de coloração de púrpura 
para amarelo, devido ao crescimento bacteriano. 

RESULTADOS 

Foram realizados 10 ensaios (8 ensaios para autoclave destinada a material limpo e 4 ensaios 
referentes à autoclave destinada à material sujo) cujos resultados podem ser observados na 
Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1: Condições e Resultados dos ensaios realizados 

Material 
autoclavado 

Volume 
ocupado 

Duração 
do ciclo 

Mudança de 
coloração 

Controle Teste 

LIMPO Médio 49 min - - 

LIMPO Grande 45 min + - 

LIMPO Pequeno 41 min + - 

LIMPO Grande 40 min + - 

LIMPO Grande 37 min + + 

LIMPO Médio 40 min + - 

SUJO Grande 75 min - - 

SUJO Grande 65 min + + 

SUJO Grande 55 min + - 

SUJO Grande 60 min + - 

 

CONCLUSÕES 

Conforme descrito pela CETESB (2007), os resultados deste teste para avaliar a eficiência das 
autoclaves são considerados satisfatórios se não for detectado crescimento de Geobacilus 
stearothermophilus. Logo, como se verificou crescimento dessas bactérias em uma ocasião 
para cada autoclave, de forma geral, a eficiência desses equipamentos é insatisfatória. No 
entanto, vale ressaltar que, em ambos os casos citados, o volume ocupado pelo material a ser 
esterilizado era considerado grande (80 a 90% de ocupação). Assim, recomenda-se que tais 
autoclaves sejam ocupadas com volume inferior a 80% para esterilização eficiente. 

 

Teste para controle de qualidade de higienização no Laboratório de Balneabilidade do 
DIAREN 

A fim de que os resultados das análises realizadas em laboratório e a saúde dos profissionais 
que trabalham no local sejam preservados, sem contaminação, é necessário um ambiente 
livre de microrganismos, ou pelo menos com níveis aceitáveis. Para tanto, foram utilizados 
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meios de crescimento para identificação de contaminantes microbiológicos (Plate Count Agar) 
no ambiente de análises laboratoriais (Laboratório de Balneabilidade da Diretoria Acadêmica 
de Recursos Naturais do IFRN) pelos quais se pôde verificar a qualidade dos métodos de 
desinfecção com álcool a 70% e de assepsia com luva de látex utilizados comumente no local. 

Para tanto, com auxilio de “swabs” (palitos de madeira com chumaços de algodão na 
extremidade) previamente esterilizados, foram coletadas amostras da mesa da sala de 
inoculação logo após ser usada, e da mesma mesa após sua desinfecção com álcool a 70%. 
Também foram colhidas amostras da mão dos manipuladores do laboratório (analistas) em 
três situações distintas: suja, desinfetada com álcool a 70% e usando luvas de látex. Após a 
coleta, os meios contidos em placas de Petri foram inoculados com as amostras coletadas, 
sendo levados à incubadora por 48h a 35ºC, juntamente com uma placa “controle”, que não 
havia sido inoculada. Depois de incubadas, todas as placas, exceto o “controle”, devem 
apresentar alguma Unidade Formadora de Colônia (UFC), que são contabilizadas. A seguir, há 
exemplos de diferentes quantidades de UFC verificadas nos ensaios (Figuras 7, 8 e 9). 

 

Figura 7 - Exemplo de placa "controle". 

 

Figura 8 - Exemplo de formação de unidades formadoras de colônias (UFC) em grande 
quantidade 
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Figura 9 - Exemplo de placa com unidades formadoras de colônias (UFC) em pequena 
quantidade. 

RESULTADOS 

Os ensaios foram realizados em três ocasiões distintas, 11 e 18 de junho e 29 de agosto do 
ano de 2011, cujos resultados estão expostos a seguir, nas tabelas 2, 3 e 4. 

Tabela 2 - Resultados do ensaio realizado em 11/07/11. 

 UFC  

Mesa suja 400 

Mesa com álcool 70 64 

Mão suja I 201 

Mão com luva 17 

Mão suja II 229 

Mão com álcool 70 65 

Controle 2 
 

Tabela 3 - Resultados do ensaio realizado em 18/07/11. 

 UFC  

Mesa suja  206  

Mesa com álcool 70  18  

Mão suja II  10  

Mão com luva  27  

Mão suja II  31  

Mão com álcool 70  43  

Controle  17  
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Tabela 3 - Resultados do ensaio realizado em 29/08/11. 

 UFC  

Mesa suja Incontável 

Mesa com álcool 70 10 

Mão suja I 8 

Mão com luva 1 

Mão suja II 105 

Mão com álcool 70 6 

Controle 1 

Mesa suja (refeita) 128 
CONCLUSÕES 

A partir dos valores obtidos de UFC, chegou-se aos seguintes graus médios de eficiência de 
desinfecção: 88% de eficiência do uso de álcool etílico a 70% na bancada de inoculação de 
amostras; 80% de eficiência do uso de luva de látex; e 95% de eficiência com relação ao uso 
de álcool etílico para desinfecção das mãos. 

Teste para verificação de esterilização por radiação ultravioleta (UV) 

A esterilização por meio da radiação ultravioleta baseia-se na morte microbiana através de 
alterações no DNA e, com relação ao uso em laboratório no DIAREN, figura, principalmente, 
na manutenção de um ambiente estéril na secagem de material/meio de cultura e como 
método de esterilização de alguns meios e materiais plásticos antes de análises. O 
equipamento usado para tal fim é a câmara de fluxo laminar do Laboratório de Microbiologia 
do DIAREN, representado pela figura 10, abaixo. 
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Figura 10 - Câmara de fluxo laminar 

Para análise da eficiência desse método, utilizou-se a técnica da contagem de bactérias 
heterotróficas em placas de Petri, com meio de cultura Plate Count Agar. 

O procedimento posto em prática foi o seguinte: 12 placas de Petri previamente limpas com 
água e detergente foram colocadas dentro da câmara sob ação da radiação UV (figura 11), em 
duplas, por períodos variando de 10 a 60 minutos. Imediatamente após serem retiradas, as 
placas supostamente esterilizadas recebiam o meio de cultura, e, ao final, todas eram 
incubadas à 35ºC por 48h, junto com duas placas, com o mesmo meio, que passaram por um 
ciclo de esterilização por autoclavagem, as quais serviram como “controle”. 

 

Figura 11 - Placas de Petri sob esterilização por radiação UV 

RESULTADOS 

Os ensaios foram realizados em duas ocasiões distintas, 6 e 20 de setembro de 2011, cujos 
resultados estão expostos a seguir, nas tabelas 5 e 6. 
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Tabela 4: Resultados do ensaio realizado em 06/09/11. 

 UFC  

Controle I  Ausente  

Controle II  1  

10 min I  3 

10 min II  4  

20 min I  3  

20 min II  4  

30 min I  Ausente  

30 min II  3  

40 min I  Ausente  

40 min II  2 

50 min I  Ausente  

50 min II  Ausente  

60 min I  Ausente  

60 min II  Ausente  

 

Tabela 5: Resultados do ensaio realizado em 20/09/11 

 UFC  

Controle I  1  

Controle II  Ausente  

10 min I  1  

10 min II  1  

20 min I  Ausente  

20 min II  1  

30 min I  Ausente  
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30 min II  Ausente  

40 min I  Ausente  

40 min II  1  

50 min I  Ausente  

50 min II  1  

60 min I  Ausente  

60 min II  Ausente  
 

CONCLUSÕES 

Segundo descrito pela CETESB (2007), o limite máximo permitido de crescimento microbiano 
deve ser menor que 3 colônias ou unidades formadas de colônias (UFC) por placa. Nos ensaios 
realizados, esse limite foi ultrapassado nos resultados dos ciclos de 10 e 20 min de exposição, 
apresentando 3 e 4 UFC em ambos somente nos ensaios do dia 06/09/11. Assim, a 
esterilização por radiação ultravioleta na bancada de fluxo laminar do Laboratório de 
Microbiologia do DIATREN é eficiente a partir de 30 minutos de exposição. 
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RESUMO 
A Educação Física Escolar é a disciplina que trata do 
conhecimento da Cultura Corporal nas mais diversas 
intencionalidades denominadas segundo o Coletivo de 
Autores (1992) de “Significações Objetivas” que podem 
ser lúdicas, agonísticas, estéticas, artísticas, 
competitivas ou outras mais que sejam produzidas pela 
consciência social do público em questão. Os 
conteúdos expressos nos documentos orientadores 
como a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais ou os 
Parâmetros Curriculares Nacionais se mostram 
embasados numa perspectiva crítico-superadora com 
destaque à Celi Tafarel, e crítico-emancipatória com 
destauqe para Elenor Kuns, onde, os defensores destas 
correntes apresentam os conteúdos como sendo os 
elementos da Cultura Corporal, Cultura de Corpo ou 
Cultura de Movimento sendo nomeados como jogos, 
lutas, esportes, ginásticas, conhecimentos do corpo e 
dança com a possibilidade de expansão segundo a 
realidade. No entanto carecemos de uma distribuição 
destes elementos e uma maior especificação do que 
cada um destes elementos representa em termos de 
conteúdo. Partindo do pressuposto das pesquisas sobre 

a aprendizagem de Vigotski, vê-se que o pensamento 
crítico e reflexivo é uma capacidade não ensinável, mas 
que necessita de elementos para que o próprio 
indivíduo às construa. Neste prisma, a educação escolar 
teria a obrigatoriedade de lidar com conteúdos 
concretos e reais, saberes que devem ser transmitidos 
às gerações e que as instrumentalize para possibilitar a 
crítica e a reflexão. Uma educação pautada em 
aspectos subjetivos não colaboram suficientemente 
para a aquisição de competências. A estrutura matricial 
da Educação Física no instituto precisa ser repensada 
com base num referencial teórico baseado nas 
pesquisas em psicologia educacional e, nesta direção, 
propomos a revisão da matriz construída 
principalmente no que diz respeito à generalização de 
habilidades e competências e às estratégias 
metodológicas e avaliativas que não evidenciam a 
motricidade. Faz-se necessário reconhecermos quais os 
conteúdos que são trabalhados pelos professores e 
analisados quanto à sua objetividade para podermos 
reorganizá-los e, mais que tudo, redefini-los quanto à 
sua necessidade e suficiência em trabalhos futuros. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia, Conteúdos, Educação FÍsIca 

 

ANALYSIS OF THE CONTENTS IN THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN THE 
SCHOOL IFRN UNDER THE LIGHT OF THE THEORY SOCIAL-HISTORIC 

 
ABSTRACT  
 
The Physical Education is the discipline that deals with 
knowledge of Body Culture in the most different ends 
named after the Collective of Authors (1992), 
"Meanings Objectives" that can be playful, agonistic, 

aesthetic, artistic, or other more competitive to be 
producedthe social consciousness of the public 
concerned. The content expressed in the guiding 
documents such as the Law of Guidelines and Bases 
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Education or National Curriculum is grounded in a 
show-surpassing critical perspective with emphasis on 
Tafarel Celi, and critical-emancipatory to destauqe to 
Elenor Kuns, where the defenders of these currents 
have the contents as being the elements of Culture 
Body Culture Body Movement Culture or being 
appointed as games, fights, sports, fitness, knowledge 
of the body and dance with the possibility of expanding 
the second reality. However lack of a distribution of 
these elements and further specification of what each 
of these elements represents in terms of 
content. Assuming the research on the learning of 
Vygotsky, we see that the critical and reflective thinking 
is an ability not teachable, but needs to have the 
elements to build the individual. In this light, the school 
education have an obligation to deal with real content 

and real knowledge to be transmitted to future 
generations and of manipulating to allow criticism and 
reflection. An education grounded in subjective aspects 
do not cooperate sufficiently for the acquisition of 
skills. The matrix structure of physical education at the 
institute needs to be rethought based on a theoretical 
framework based on research in educational 
psychology and, in this direction, we propose the 
revision of the matrix constructed mainly with regard 
to the generalization of skills and competencies and 
methodological strategies and evaluative not show the 
motor. It is necessary to recognize what content is 
presented by the teachers and analyzed as to their 
objectivity in order to reorganize them and, above all, 
redefine them as to their necessity and sufficiency in 
future work.

 

 
 

 KEYWORDS: Pedagogy, Content, Physical Education  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS CONTEÚDOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO DO IFRN 
SOB A LUZ DA TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA 

1. INTRODUÇÃO 

As atividades da Educação Física não podem ser ensinadas como um exercício físico 
dicotomizada em uma parte que pensa e outra que faz. Mesmo a idéia de se trabalhar a 
Educação Física como elemento da Cultura Corporal subentende-se a existência de uma 
“cultura intelectual” (Kunz, 2004) o que leva a novas investigações. 

A Educação Física, que fora norteada no contexto escolar pela idéia clássica de 
aprender a conhecer os aspectos cognitivos e motores combina-se ao saber fazer, aspecto 
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procedimental, instrumental, mas o resgate de elementos culturais incorporados nos faz 
compreender a importância de aprender a ser, ter uma visão reflexiva e crítica além de 
aprender a viver juntos considerando as diversidades étnicas, econômicas culturais, sociais e 
religiosas (Delors, 1998). 

Esta pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativo. A estruturação dos 
passos da pesquisa se deu no processo de utilização dos elementos definidos em grupo focal 
como instrumentos de coleta nos encontros pedagógicos para definição do currículo de 
Educação Física. Os dados apresentados pelo grupo foram analisados e discutidos ao final. 

Para a pesquisa, em seu campo empírico, contamos com as escolas da rede dos 
Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e os sujeitos 
colaboradores desta pesquisa foram os professores de Educação Física dos campi que se 
fizeram presentes nos encontros.  

2. CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

A Educação Física tem uma cronologia de seus conteúdos segundo os parâmetros 
educacionais atuais onde o processo de ensino se divide em ciclos de escolarização. Segundo 
Coletivo de Autores (1992) e embasado nas novas leis de diretrizes e bases da educação 
brasileira (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), os ciclos de escolarização 
definem que no ensimo médio temos a sistematização dos conteúdos corporais. 

Nos últimos anos, diversas obras sobre a formação docente, na área da Educação 
Física, têm sido apresentadas, especialmente sobre a incorporação de conhecimentos dos 
processos de vida, de trabalho e de formação do professor (Lelis, 2001) e segundo Silva (2008), 
temos preconizado um discurso de investimento nesta área tentando-se preparar um professor 
que tenha internalizado a atitude de reflexão e investigação permanente sobre sua prática 
profissional. Pensar em educação e sua necessária formação docente é, pensar em um mundo 
globalizado e em constante mudança o que a torna uma tarefa complexa e desafiante (Alves, 
2005). 

Além da formação inicial, é fundamental a continuidade deste processo tendo em 
consideração, segundo Silva (2008), que a atuação do professor tem como princípio o 
questionamento reconstrutivo e exige uma postura política e ética. O professor acabou 
passando por uma desvalorização de sua profissão e uma boa parte das pesquisas em educação 
tenta resgatar a identidade docente, o desenvolvimento profissional e os saberes docentes 
(Pereira, 2006). O distanciamento entre a prática e a pesquisa em educação se mostra 
multifatorial podendo refletir desde concepções epistemológicas díspares até a forma da 
divulgação científica no magistério (Nunes, 2007). 

É importante o desenvolvimento de pesquisa em educação, pois a distinção entre as 
profissões e as demais ocupações é a natureza do conhecimento subjacente à prática (Tardif, 
2000). Nas profissões, em geral, o conhecimento tem bases científicas advindos do 
conhecimento tácito que é transformado em práticas gerando evidências empíricas e quando 
são consideradas menos eficientes são substituídas por novas práticas (Greenwood; Maheady; 
Carnine apud Nunes 2007). 

Kuenzer (1999) afirma que a formação do professor envolve estudos e práticas que lhe 
permitam apropriar-se das diferentes formas de leitura e interpretação da realidade além de 
estabelecer interlocução com diversas especialidades. 
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Na formação para a prática, segundo Paquay (2001), temos alguns princípios 
norteadores onde devemos: acelerar o ritmo da alternância entre formação para a análise 
conceitual e a formação para a intervenção; multiplicar as situações e os “modelos” 
pedagógicos; valorizar no aprendiz a tomada de consciência de seus próprios esquemas de ação 
e de sua singularidade; identificar enquadres conceituais flexíveis que possam respeitar a 
diversidade de esquemas de ação e sustentar seu desenvolvimento; não preparar um modelo, 
mas a pessoa ou as pessoas e tomar cuidado com as armadilhas da prática reflexiva. 

Considerando a lógica de ensino e da própria formação do professor a partir do 
paradigma emergente de formação, os campos de formação (escola e universidade) têm 
finalidades indissociáveis. Corroborando com esta assertiva Edgar Morin (2000) coloca que a 
escola e a universidade têm a missão de ensinar os saberes numa perspectiva complexa. 

A elaboração de uma proposta formadora de professores também deverá orientá-los 
na aquisição de competência para gerir sua atuação inclusive na elaboração de Projetos 
Pedagógicos norteados, segundo Delors (1999), pelos Quatro Pilares da Educação. É preciso, 
então, forçar a subjetividade dos professores na sua formação, repensar as relações entre a 
teoria e a prática além de dominar os saberes por meio da experiência (Tardif, 2002). 

Considerando Freire (2003) é necessário formar homens e mulheres numa série de 
conhecimentos, habilidades e valores cuja finalidade consiste em resolver problemas. Garcia e 
Merchán (1997 apud Zabala, 2002) afirmam que a transição do pensamento simples para a 
complexidade passa por uma visão sistêmica de mundo baseada na fixação do evidente, na 
causalidade mecânica e na rigidez da ordem. Uma viagem além da funcionalidade e do 
concreto e um maior controle e organização do conhecimento, de sua produção e aplicação na 
resolução de problemas rompendo com a dependência dos ditames hegemônicos e 
especializados de técnicos e políticos. 

    A experiência é norteadora da aprendizagem e ela requer adequações às novas 
necessidades. A atitude filosófica ou mesmo de educar não decide a vida em sua 
imediaticidade, mas projeta mundos (Nóbrega, 2005). Tudo aquilo que sabemos do mundo 
advêm de uma experiência ou de uma visão pessoal sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada (Merleau-Ponty, 1994 apud Nóbrega, 2005). 

O professor exerce duas funções a serem desenvolvidas em sua formação para a 
prática de sala de aula: uma função didática de estruturação e gestão de conteúdos e uma 
pedagógica, de gestão e regulação interativa dos acontecimentos em sala de aula (Perrenoud, 
2001). Anderson apud Paquay (2001) confirma a idéia de competências ligadas ao 
conhecimento, as habilidades e as atitudes necessárias. É preciso “saber” e este se situa entre a 
informação, que é exterior ao sujeito e de ordem social e o conhecimento, que é integrado ao 
sujeito e de ordem pessoal (Legroux apud Paquay, 2001). 

O currículo acadêmico deverá formar professores sabedores de sua profissão, os 
saberes teórico-práticos, mas, além de tudo, o professor deve ser formado não só nos saberes 
declarativos baseados nas informações factuais, mas nos saberes da prática, na 
operacionalização de adaptações que caracteriza um saber procedimental e locado a um 
instante e a uma condição, saber condicional (Paquay, 2001). 

Na formação de professores muitas vezes não se objetiva a pesquisa. As faculdades 
formam professores por aulas reprodutivas que tendem a disciplinar seu corpo discente para as 
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durezas da vida docente futura enquanto que o grande desafio é ter um professor que saiba 
pesquisar e saiba fazer o aluno pesquisar (Demo, 2007). 

Segundo Formosinho (apud Neira, 2006) os professores costumam ter um discurso 
onde se vê a escola como o espaço da organização, do sincronismo e os professores seriam os 
legítimos representantes de uma classe dominante, de uma cultura superior. A Cultura Corporal 
precisa ser trabalhada através da problematização e, mesmo o professor deve ter contato com 
ações problematizadoras das suas relações com os saberes evitando, segundo Tardif (2002), a 
restrição da capacidade de reação e parece que é este o processo que está acontecendo com os 
professores. Eles estão com a sensação de incapacidade frente aos problemas educacionais 
devido a não serem provocados em sua formação. 

 

3. PRIMEIROS PASSOS DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

É preciso um redimensionamento dos programas, objetivos e metodologias em função 
da carga de exigências sociais que incide sobre as disciplinas escolares, inclusive a Educação 
Física, trará a formação crítico-emancipatória da escola, e não de uma disciplina (Busso, 2005). 

A apropriação do movimento, então, se dá pela integração entre a cultura popular e a 
formal (Marinho, 2007) e esta idéia é reforçada pelo por Bracht (apud Tojal, 1994) ao propor 
que a Educação Física assuma o status de atividade pedagógica vinculada à instituição 
educacional e tematize elementos da cultura corporal/de movimento. 

Devemos considerar, ainda, alguns aspectos importantes na elaboração de uma 
proposta pedagógica como a fundamentação na psicomotricidade, conhecendo seus conceitos 
e compreendendo o desenvolvimento infantil (Marinho, 2007) e a ludicidade onde, para 
Vygotsky (apud Marinho, 2007) o brinquedo tem grande importância no desenvolvimento 
infantil onde, ela irá projetar as atividades adultas ensaiando seus papéis e valores. 

A formação de valores para a criança é fundamental e, o contexto de uma Educação 
Motora bem orientada, com presupostos teóricos e metodológicos bem fundamentados em 
sua cultura poderá desenvolver o comportamento lúdico que, não é herdado, mas adquirido 
por meio da aprendizagem (Negrine apud Marinho, 2007). 

Conceber aulas de Educação Física é conceber uma aula de movimento onde o 
professor abre espaços para o aluno permitindo-os colocar suas próprias situações e 
significados subjetivos (Hildebrandt-Stramann, 2005). Os próprios conteúdos são concebidos no 
processo e não previamente preparados metodologicamente, imutável. Como menciona 
Hildebrandt-Stramann, ‘temos de entender o conteúdo como sendo um processo de interação 
social’. 

A experiência que sempre foi valorizada na cultura da rua continua como elemento 
fundamental. Segundo Dewey (apud Hildebrandt-Stramann, 2005) a experiência fundamenta-
se na percepção e descoberta das leis mecânicas, das estruturas básicas e seu funcionamento. 

Segundo Hildebrandt-Stramann (2005) alguns princípios norteadores devem ser 
observados no processo de ensino: possibilitar a configuração motriz autônoma, oferecer 
movimentos que possam ser feitos em sua totalidade, usar metáforas na informação verbal e 
configurar situações diferentes, o que a Gestalt chama de ‘centralização de atenção’. 
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Uma educação para além da memorização de conceitos teóricos, apresentados pelo 
professor de uma forma abstrata, dissociada da realidade prática, compromete a qualidade da 
aprendizagem obtida por meio do modelo de ensino tradicional deve ser evitada segundo 
Galperin (apud Rezende 2006). 

Uma nova concepção pedagógica para a Educação Física poderia suplantar a 
percepção reducionista de saúde, boa forma e estética atribuída pelos sujeitos às práticas 
corporais (Nóbrega, 2009). 

O novo modelo de ensino ativo de Galperin (1975, p. 88; apud Rezende, 2006), 
intitulado “Teaching through a step-by-step formation of mental actions and concepts”, está 
pautado nas etapas que, segundo a teoria sócio-histórica, caracterizam a formação dos 
conceitos mentais, adotando outros princípios em relação à organização do processo de 
aprendizagem (Rezende, 2006) e estes princípios, que serão estudados, podem gerar novos 
conceitos para a Pedagogia na cultura corporal. 

As aptidões e funções não são consideradas por Leontiev (2004) inatas, mas formadas 
na ontogênese. Sua origem advém do próprio meio circundante, a língua e as características 
biológicas hereditárias que são condição necessária. O objeto de aprendizagem é, 
necessariamente, mediado por alguém, pela relação humana. 

A aprendizagem deve ser orientada pela atividade, não obrigatoriamente passando 
por etapas bem claras, podendo começar, inclusive, pelo plano da linguagem. No entanto, nos 
casos de falha de desenvolvimento torna-se preciso o regresso às etapas elementares do 
elemento de aprendizagem, pois o importante é se destacar o processo das ações mentais e 
não apenas o resultado aparente de uma aprendizagem (Leontiev, 2004) 

Ponto de destaque é que a o processo de ensino deve destacar quais elementos serão 
objetos de estudo, pois, contrariamente ao senso comum, o aprendizado em uma área comum 
influencia muito pouco ou nada um “aprendizado como um todo” (Vigotski, 2007) 

Vigotski (2007) afirma que o aprendizado não é a aquisição de uma capacidade de 
pensar, mas a aquisição de muitas habilidades especializadas de pensar sobre várias coisas. 

O brinquedo recebe papel importante, onde, no ensino médio, já não temos mais a 
etapa de imitação das atividades adultas, mas de realização de atividades simbólicas com suas 
origens nas atividades humanas primitivas – os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e 
outros elementos. Nestas atividades temos regras de comportamento formais que refletem o 
contexto social a ser encontrado na vida. Mesmo com esta regulamentação, estas atividades 
ainda se mostram lúdicas e prazerosas para os alunos o que os motiva a praticá-las e, 
consequentemente, facilitar o uso destas ferramentas como instrumentos de aprendizagem. 

Em sua essência, o brinquedo é uma nova relação entre as situações no pensamento e 
as situações reais. É um instrumento facilitador do controle do pensamento abstrato (Vigotski, 
2007). 

Os pressupostos apresentados devem constituir os fundamentos para a construção de 
uma matriz curricular. Evidente que a construção dos conteúdos não cessa neste momento, 
mas decorre de longo debate entre os profissionais envolvidos e, mesmo, com a sociedade e o 
públicos estudantil. 
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Os primeiros passos estão sendo dados no IFRN com o debate nos encontros 
pedagógicos do grupo de professores de Educação Física gerando uma proposta inicial. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A concepção teórica que norteia o grupo de trabalho é a Cultura Corporal dentro de 
uma concepção Crítico-superadora e, neste sentido encontramos divergências conceituais 
sobre a aprendizagem e o desenvolvimento onde fica evidente o uso de vivências generalistas 
para um desenvolvimento de aspectos abstratos colocados como habilidades e competências, 
mas questionamos estes conceitos partindo do princípio que as habilidades e competências são 
específicas. A aprendizagem na cencepção Sócio-histórica é a aquisição de diversas habilidades 
especializadas como cita Vigotski (2007). 

Aparentemente observamos algumas divergências entre aspectos na seleção de 
conteúdos onde, baseando-se no referencial sócio-histórico podemos destacar: 

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

O aspecto apresentado de construir um conhecimento crítico-reflexivo e de 
participação irrestrita aos elementos da cultura corporal se mostra condizente com os novos 
pressupostos educacionais. 

Definição de objetivos generalistas e o uso do pressuposto de que os conteúdos 
intervêm diretamente nas estruturas superiores de pensamento e consciência onde estas 
estruturas, na verdade seriam decorrentes de um todo histórico onde, apenas a escola, não 
tem poder de ser responsável pela plenitude de sua construção. 

Considerando ser este o ciclo da sistematização dos conhecimentos observamos uma 
abordagem generalista que impossibilita o domínio das diversas competências como se 
ocorresse um desenvolvimento geral da capacidade motora e do conhecimento sobre a 
motricidade humana e os elementos culturalmente determinados não são contemplados com 
esta generalização. 

CONTEÚDOS 

Conteúdos não especificam o domínio sobre qualquer dos elementos, apenas 
referindo-se à vivenciar os elementos, mas sob a orientação de respeito às diferenças recaímos 
no erro de subestimar as potencialidades individuais devido ao reducionismo de exigências. 

Faltam evidências do uso de Bases Orientadoras das Ações que possibilitem a 
autonomia do aluno frente aos problemas. 

Não encontramos elementos que garantam a aprendizagem pela prática corporal e a 
especificação destes elementos colocando as habilidades motoras e as capacidades físicas em 
um plano de inferioridade em relação aos aspectos de cunho cognitivo evidenciando uma 
pedagogia que supervaloriza a escrita e a vocalização em detrimento da motricidade. 

METODOLOGIA 

Metodologia diretiva galgada na discussão reflexiva, mas sem se mostrar pautada na 
resolução de problemas. 

Também não está relatado o uso dos elementos locais e a valorização da história 
corporal do aluno e da região. 
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RECURSOS 

 Neste item não encontramos elementos divergentes, pois os espaços e materiais 
condizem com a utilização das aulas. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação baseada na capacidade de representação dos conteúdos na forma escrita 
desconsiderando a especificidade das competências. O pressuposto de que uma vivência 
precede a aprendizagem implica em não explorar os conteúdos em toda a sua extensão. 

Mesmo com as divergências encontradas, o quadro proposto é uma ferramenta bem 
elaborada e que norteará os trabalhos in loco dos professores contribuindo para aulas mais 
sistematizadas e permitindo o diálogo entre os campi no que diz respeito às transferências de 
alunos. Outro ponto positivo é de dar clareza aos objetivos da Educação Física e sua 
documentação no que diz respeito à sua história institucional. 

Maiores estudos precisam ser feitas sobre os pressupostos da teoria sócio-histórica e 
sua relação com a Educação Física com vistas a se definir uma matriz teórica que subsidie as 
aulas onde este trabalho não pretende ser definitivo, mas são os primeiros achados de uma 
proposta de pesquisa em andamento. 

 

5. CONCLUSÃO 

É notória a necessidade de uma ampliação nos estudos relacionados aos conteúdos da 
Educação Física e, em especial, quando inseridos no contexto dos Institutos Federais onde 
temos especificidades diversas e evidentemente pela pouca pesquisa ainda realizada em seu 
interior pedagógico. Novas propostas são lamçadas à luz de paradigmas por vezes 
ultrapassados ou fora de contexto, senão com sua fundamentação teórica fragmentada entre 
diversas pespectivas, por vezes antagônicas. 

A Educação Física deverá contribuir para o desenvolvimento do aluno não mais 
cabendo ideologias de uso manipulador do esporte ou meramente recreativo, mas inserido no 
contexto formativo dos estudantes. 
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RESUMO  
 

O presente trabalho vem apresentar o perfil 
nutricional dos participantes do projeto água vida, 
projeto esse que tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida dos servidores IFRN Campus Pau dos 
Ferros bem como da comunidade pauferrenses através 
das aulas de Natação e hidroginástica. A amostra 
compreende servidores e comunidade do sexo 
masculino e feminino. A avaliação constou das medidas 
antropométricas e aplicação do cálculo do IMC. Do 
grupo avaliado constatou-se que 10% este classificado 

como baixo peso, 65% esta como peso normal, 15% 
como acima do peso e 10% como obeso. Diante do 
resultado observa-se que em termos percentuais a 
maioria do grupo não se encontra em área de risco, mas 
o objetivo maior é inserir a pratica da atividade física no 
cotidiano desses indivíduos contribuindo assim para a 
melhoria de sua qualidade de vida. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Vida, saúde, atividade física. 

 

PROJECT WATER LIFE OF THE IFRN CAMPUS PAU DOS FERROS ANALIZING THE NUTRITIONAL 
PROFILE OF PARTICIPANTS  

ABSTRACT  
 
This work come to show the nutritional profile of 
the participants of water life project, this project 
has as the objective to improve the life quality of 
the IFRN campus Pau dos Ferros  servers as well 
the pauferrense community  by the class of 
swimming and water aerobics.  The sample 
comprises community servers male and female. 
The evaluation consisted the anthropometric 
measures and application of IMC calculation. In 

measured group, found that 10% is classified low 
weight 65% is on normal weight 15% in high the 
weight 10% obese. Against the results observed in 
percentage terms the majority of he group is not in 
the risk area but the ultimate objective is insert the 
practice of the physical activities on that people 
daily so contributing to the improvement of your 
life quality. 

 
 

 KEY-WORDS:  life, heath, physical activities. 
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PROJETO ÁGUA VIDA DO IFRN CAMPUS PAU DOS FERROS ANALIZANDO O PERFIL 
NUTRICIONAL DOS PARTICIPANTES. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade técnica supercivilizada, a atividade física tem importância fundamental na 
prevenção na conservação, na melhoria da saúde e na capacidade funcional de desempenho 
dos indivíduos. Nossa civilização altamente mecanizada dispensa o homem de qualquer 
trabalho físico inclusive da própria locomoção Tendo em vista as inúmeras doenças causadas 
pela inatividade física, o presente projeto pretende minimizar os efeitos do sedentarismo 
através da pratica da natação e da hidroginástica, atividades estas que favorecem de forma 
positiva na formação e manutenção corporal do praticante favorecendo a melhoria de sua 
qualidade de vida. 

 A utilização do meio aquático não constitui exclusividade dos tempos atuais, uma vez 
que o homem da pré-história já se utilizava do espaço aquático com muita frequência.  

De acordo com Skinner; Thomson (1985) há relatos de que há cerca de cinco mil anos, 
na Índia, já existiam piscinas de água quente onde figuras assírias de baixo relevo mostravam 
estilos rudimentares de natação. Além disso, em 460-375 a.C. Hipócrates usava água no 
tratamento de doenças e os romanos utilizavam os banhos com finalidades recreativas e 
curativas.  

Atualmente o interesse em relação às atividades na água aumentou entre estudiosos, 
professores e pesquisadores das diversas áreas de estudo, como exemplos a Educação Física e 
suas atividades físicas, a Fisioterapia e suas terapias aquáticas, entre outras, bem como 
elevados índices de procura e acedência pela população em geral.  

As expectativas presentes no ser humano em busca de alternativas com maiores 
qualidades, frente à exacerbação centrada na cultura do trabalho e do consumo, podem 
recair sobre a crescente procura por vivências mais significativas, tornando as atividades 
aquáticas uma nova perspectiva, no sentido da tentativa de preenchimento desta inquietação 
humana em busca da melhoria da qualidade existencial.  

De acordo com Nahas (2001), no atual contexto das sociedades contemporâneas o 
estilo de vida ativo, hábitos saudáveis e a atividade física, podem, cada vez mais, representar 
fatores decisivos de qualidade de vida e sensação de bem-estar, entendendo que há múltiplos 
fatores intervenientes e determinantes na qualidade de vida da população, tais como 
satisfação no trabalho, prazer, relações familiares, entre outros, numa combinação que 
caracteriza os níveis qualitativos em que vive o homem contemporâneo.  

Parece ser fato consumado a ideia de que a vida moderna tende a ser pouco saudável, 
uma vez que provoca stress e estafa, alimentação inadequada e a não regularidade na prática 
de exercícios físicos. Com todos esses fatores mencionados, a qualidade de vida da população 
fica bastante abalada, tanto em nível físico quanto psicológico.  

Atualmente, cada vez mais pessoas no mundo são completamente sedentárias, sendo, 
justamente, estas as que mais teriam a ganhar com a prática regular de atividade física, seja 
como forma de prevenir doenças, promover saúde ou sentir-se melhor. E as atividades 
aquáticas podem representar possibilidades interessantes no que tange à prática de 
atividades físicas como coadjuvantes no processo de bem-estar e melhoria da vida como um 
todo. 
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BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS  
 

O certo é que a água está em nosso corpo, na nossa vida e ocupa a maior parte de 
nosso planeta. Dentre outras inúmeras características do meio líquido, não menos importante 
seria sua relação com a Educação Física e a Fisioterapia, haja vista a vasta quantidade de 
atividades que podem ser realizadas em tal ambiente líquido. Para retratar melhor, perceba a 
existência da hidroginástica, do polo aquático, da hidroterapia, da natação, entre outros.  

As atividades aquáticas vêm evoluindo de maneira satisfatória de acordo com as 
exigências da sociedade e do próprio ser humano, sendo uma das modalidades esportivas 
mais praticadas em academias, clubes, haja vista a quantidade de pessoas que adoram se 
exercitar em meio líquido.  

São inúmeros os benefícios das atividades aquáticas, em diferentes faixas-etárias e 
respeitando melhoria em diversos níveis:  

No que concerne ao aspecto físico, a possibilidade de realizar movimentos sem causar 
impacto às articulações e tendões, estimulação de toda a musculatura e manutenção do tônus 
muscular, efeitos benéficos sobre o sistema respiratório e cardiovascular, recuperação de 
enfermidades, entre outros.  

Em relação ao aspecto psicológico, tendência à elevação da autoestima, alívio dos 
níveis de stress, maior disposição p/ enfrentar as atividades cotidianas, entre outros. 

No que tange ao aspecto social, é perceptível como há novas possibilidades de 
favorecimento das relações interpessoais e consequente aumento dos laços de amizade, 
interesse em compartilhar experiências e ideais, entre outros. 

Na realidade do IFRN - campus Pau dos Ferros, através de pesquisa informal, constata-
se que cerca de 90% dos servidores (docentes e técnicos administrativos) não praticam 
atividades físicas regularmente. Nesse ínterim, o presente projeto buscou facilitar o acesso 
dos servidores à prática de atividades aquáticas, uma vez que a mesma será disponibilizada 
dentro das instalações do próprio campus. Este fato contribuiu como uma estratégia de 
auxílio a permanência dos servidores na referida prática, em virtude da presença motivante 
dos demais colegas de trabalho. O projeto também disponibilizou vagas para o publico 
externo contribuindo assim para fortalecimento do elo, escola e comunidade. As Aulas 
aconteceram no período da tarde com duração de 50 minutos e com a periodicidade de três  
dias na semana. A avaliação foi feita aparte da constatação do peso e altura dos participantes 
e a identificação do seu IMC (índice de massa corporal). 

A prática dessas atividades aquáticas contribuirá para melhoria das relações 
interpessoais, bem como, no controle do peso corporal; alívio do estresse; hipertrofia 
muscular, favorecendo um melhor desempenho das atividades diárias. 

O desenvolvimento das ações previstas nesse projeto ressalta a preocupação da 
instituição com a promoção e manutenção da saúde e da qualidade de vida dos servidores. 

Ao promover ações de educação e conscientização para a prática de atividades físicas, 
Melhorando os níveis de condicionamento físico e de socialização dos praticantes tornando os 
mais saudáveis, o IFRN- Pau dos Ferros atende a algumas das metas do Plano Nacional de 
Extensão, de ser responsável socialmente; e melhorar a qualidade de vida da população. 
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OBESIDADE E COMPOSIÇÃO CORPORAL 
Segundo o American College of Sport Medicine (1998), somente a atividade física sem 

restrição calórica (dieta),tem um modesto efeito sobre a massa corporal total e massa gorda. 
Para perda de peso, deve-se associar a atividade física diária com uma alimentação 
balanceada, Já que o exercício físico otimiza o déficit de energia causado pela dieta, conforme 
afirmam Smith,et al.(2000)  

Já está provado que um estilo de vida sedentário contribui para o excesso de peso e 
para a obesidade, mesmo assim a maioria das pessoas que esta tentando perder peso 
costumam adotar dietas “milagrosas” ao invés de uma prática regular de atividade física. 
 A obesidade pode ser definida como uma doença caracterizada pelo acumulo 
excessivo de gordura corporal, sendo consequência do balanço energético positivo e que 
acarreta repercussão a saúde com perda importante não só na qualidade de vida como perca 
importante na quantidade de vida, diversos autores apontam motivos diferentes para o 
surgimento e a manutenção da obesidade em inúmeras populações. Os estudos apresentados 
atualmente que correlacionam aspectos genéticos a obesidade não conseguem evidenciar a 
interferência deste fator em mais de quatro obesos, fazendo com que ainda se acredite que o 
acumulo excessivo de gordura corporal, na maioria dos casos, seja desencadeado por 
aspectos sócio-ambientais.  
 Os dois aspectos mais apresentados como relacionados a um quadro de balanço 
energético positivo tem sido mudanças no consumo alimentar, com aumento do 
fornecimento de energia pela dieta, e redução da atividade física, configurando o que poderia 
ser chamado de estilo de vida ocidental contemporâneo.  
 Existe uma mobilização dos Institutos Nacionais de Saúde de todo o mundo, já que as 
implicações na saúde causadas pela obesidade estão associadas a inúmeros riscos: 
Deterioração da função cardíaca devido ao aumento no trabalho mecânico do coração e a 
uma disfunção autônoma e ventricular esquerda; Hipertensão e acidente vascular cerebral; 
Diabetes, pois cerca de 80% dos diabéticos com inicio na vida adulta são obesos; Doenças 
renais e ventriculares; doenças pulmonares e alteração funcional  devido ao esforço para 
movimentar a parede torácica; osteoartrite, doença degenerativa e gota; vários tipos de 
câncer ;concentrações plasmáticas anormais de lipídios e lipoproteínas; irregularidades 
menstruais e sobrecarga psicológica(Mcardlle,1991) 
 Existem vários procedimentos para se determinar o a composição corporal, dentre eles 
o IMC – Índice de Massa Corporal. Segundo Fernandes (1999), o índice de massa corporal é a 
massa corporal em quilos dividida pela estatura em metros elevada ao quadrado (Kg/m²). E 
comumente usado pelos clínicos e pesquisadores para avaliar a normalidade do peso corporal 
do individuo, o excesso de gordura e o estado de desnutrição. 
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ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 
 

 
          

 
 
O grupo avaliado é composto por servidores e comunidade e apresentou os seguintes 

resultados: Do grupo avaliado constatou-se que 10% este classificado baixo peso 65% esta no 
peso normal 15% acima do peso 10% obeso. 

 
RESULTADOS E DISCURSÕES 

 
 Diante do resultado observasse que em termos percentuais a maioria do grupo não se 

encontra em área de risco, mas e necessário que os mesmos adquiram hábitos saudáveis e 
insiram no seu cotidiano a prática de atividades físicas. Acreditamos que temos vários desafios 
pela frente, o primeiro é o de educarmos nossos alunos de modo a se exercitarem de maneira 
adequada, o segundo e talvez o mais difícil é despertar o hábito pela pratica regular e 
sistemática das atividades físicas ao longo de sua vida, proporcionando assim uma melhor 
qualidade de vida para todos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

15% 
65% 

Perfil dos Participantes 

baixo peso

obeso

Acima do peso

peso normal
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RESUMO  
 
Um dos maiores problemas da Educação Física é a 
sistematização dos conteúdos ministrados dificultando a 
ação dos professores, haja vista, que não existe nenhum 
critério para auxiliar a organização do que será dado ao 
aluno. O objetivo deste estudo é investigar a 
aplicabilidade das diversas manifestações da Cultura 
Corporal de Movimento nos diferentes níveis da 
educação básica nas escolas Estaduais e Municipais na 
cidade de João Câmara. Para atingir os nossos objetivos, 
fizemos uso de alguns procedimentos, tais como, a 
revisão da literatura, entrevistas semi-estruturadas, 
análise documental. Os resultados obtidos por nossa 
pesquisas nas escolas estaduais e municipais da região 
do Mato Grande foram os seguintes: os educadores 
ministram assuntos sobre a história da educação física, 
esportes, lutas, danças, capoeira, sobre o corpo humano 
e a cultura corporal, isso tendo em vista a série e a idade 
de cada sala de aula. Devido a uma base de referencial 
muito crítica os docentes afirmam que usam livros 
didáticos disponíveis na SEEC, usam também os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e usam o portal do 
MEC, além de suas especializações, graduações e 
mestrados na área de educação física. Devido a uma 
carência de base teórica alguns professores citam o 
Coletivo de Autores e novamente citam os PCNs, como 
base teórica para ministrar os assuntos para cada sala e 

tendo como separação a idade e o gênero sexual. Ainda 
que os professores tenham a sala de aula para ministrar 
os conteúdos, é possível encontrar situações em que o 
professor só pode aplicar seu conhecimento apenas na 
prática ou apenas na teoria, sem um horário definido 
pela escola e pela secretária de educação e esportes de 
algumas cidades. Uma vez que o professor aplica o seu 
conhecimento, ele pode utilizar dois métodos de 
ministrar seu conteúdo. São eles: de forma teórica e/ou 
prática, as maiores partes dos educadores ministram das 
duas formas, mas sempre vai existir uma pequena 
dificuldade em algumas escolas por haver uma divisão 
professores que ministrem apenas os conteúdos 
teóricos e outros para ministrar os conteúdos práticos. 
Apesar de todas essas dificuldades críticas em um ensino 
de uma matéria tão importante para que os alunos 
conheçam seu corpo e saiba para que ele faça algo em 
um determinado local do corpo para melhorar em outro 
lugar, os professores concordam em que se houver uma 
sistematização do ensino e dos conteúdos da educação 
física iria facilitar muito tanto para o professor quanto 
para a aprendizagem do aluno. 

 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: problemas, professores, organização, manifestações. 

 

SYSTEMATIZATION OF THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION: SECONDARY EDUCATION 
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One of the biggest problems of physical education is the 
systematization of the material taught hindered the 
action of teachers, given that there is no criteria to 
assist the organization to be given to the student. The 
objective of this study is to investigate the applicability 
of the various manifestations of the culture of body 
movement at different levels of basic education in state 
and municipal schools in the city of East London. To 
achieve our objectives, we made use of some 
procedures, such as the literature review, semi-
structured interviews, and document analysis. The 
results of our research in the state and municipal 
schools in the region of Mato Grande are the following: 
educators teach subjects about the history of physical 
education, sports, wrestling, dancing, capoeira, on the 
human body and physical culture, so taking view the 
series and the age of each classroom. Due to a base at a 
very critical state that teachers use textbooks available 
in SEEC, also use the National Curriculum Guidelines and 
MEC use the portal, in addition to their specialties, and 
master's degrees in physical education. Due to a lack of 
theoretical basis some teachers cite the Collective of 

Authors and again quote the PCN, as a theoretical basis 
to teach the subjects for each room and with the 
separation age and gender. Although teachers have the 
classroom to teach the content, you can find situations 
in which the teacher can only apply their knowledge in 
practice or only in theory, not a set time by the school 
and the secretary of education and sports some cities. 
Once the teacher applies his knowledge, he can use two 
methods of delivering content. They are: the theoretical 
and / or practice, most educators teach both ways, but 
there will always be a little difficult in some schools 
because there is a division teacher that teaches only the 
theoretical and others to teach the practical 
contents. Despite all these difficulties in a critical 
teaching of a subject so important for students to know 
their body and know that he do something in a 
particular location on the body to improve elsewhere, 
the teachers agree that if there is a systematization 
of teaching and the content of physical education would 
make it much easier for both the teacher and for 
student learning. 

 

 KEY-WORDS: problems, teaches, organization, manifestations. 
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SISTEMATIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
INTRODUÇÃO 
 

Um dos maiores problemas da Educação Física hoje em dia estão relacionados com os 
conteúdos que são lecionados, ao contrário das outras disciplinas escolares não apresentam 
uma sistematização, não existe a priore criterios que auxiliem o professores na organizacão do 
que será dado aos alunos, surgem alguns questionamentos: por onde começar? com as lutas e 
atividades recreativas? como fazer? Como dar continuidade a esses conteúdos? 

 Tais questões são importantes, mas devemos está atento que nosso país é muito 
grande e culturalmente diferente de região para região, para não falarmos de uma única 
sistematização. 

 A ideia de desenvolver uma pesquisa nesta perspectiva se deu a parti das discussões 
nos Nucles Estruturates do Instituto Federal de Eduacção, Ciência e Tecnologia do rio Grade 
do Norte com o objetivo dereconstruir as Ementada disciplina de  Educação Física Escolar para 
o ensino médio integrado.  

 Para compreendermos a importância da sistematização dos conteúdos fomos busca 
em (Sacristan, 1998) que os conteúdos, como toda realidade educacional, não foram criados 
pelo pensamento educativo, mas sim fruto da historia. Desta forma verifica-se que os 
conteúdos da Educação Física são formulados em cada época de acordo com seu contexto 
histórico. 

 Através do entendimento do pensamento de Sacristán, verificamos que a Educação 
Física passa por vários momentos durante a sua construção histórica. Vamos ressaltar esse 
processo para um melhor entendimento da distribuição dos conteúdos da Educação Física no 
âmbito Escolar.   

 Em 1851 segundo os PCN`s foi feita a reforma Cortez Pereira,  a qual foi decretado a 
obrigatoriedade nas escolas da corte. Com isto houve uma grande revolta dos pais, pois não 
era uma atividade intelectual. Em seguida Rui Barbosa deu o seu parecer sobre o Projeto 224 
– Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto nº7.247 de 19 de abril de 1879, da Instituição 
Pública, onde ele defendeu a inclusão da ginástica nas instituições de ensino e equiparação 
dos professores de ginástica aos das outras disciplinas (Brasil, 1998). 

 Na metade do século XX, a Educação Física tem a influência dos métodos europeus – 
alemão, sueco e posteriormente o francês e foi à primeira sistematização dos conteúdos da 
Educação Física no Brasil.  

 Em 1929 o Ministro do Exercito elaborou um anteprojeto, cujo conteúdo 
determinava que a Educação Física fosse praticada por todos os residentes no Brasil e 
comobrigatoriedade nas instituições de ensino (Soares, 2004). 

  O Método desportivo generalizado aparado pela Lei de Diretrizes e Base da 
Educação de 61, que obrigava aimplantação da Educação Física (esporte) no ensino primário e 
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médio passa a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de educação física. Neste momento a 
influência do esporte nas escolas é tal, que o temos, então, não o esporte da escola mais sim 
o esporte na escola. Isto significa a influências dos códigos/sentidos valorizando a 
esportivização nos conteúdos da Educação Física escolar (Coletivo de Autores, 1992) 

 Seguindo o relato histórico destacamos a década de 70 que a Educação Física esta 
ligada aos processos militares na manutenção da ordem e progresso, melhorando a 
integração entre os estados e na segurança nacional com homens fortes e robustos na 
desarticulação das forças políticas oposicionistas. Outro aspecto importante foi para melhorar 
a capacidade física dos indivíduos, melhorando assim a capacidade de produção dos 
trabalhadores (Brasil, 1998). 

 Ainda falando dos conteúdos tradicionais da Educação Física onde podemos citar que 
na época compreendida entre 1850 e 1930 segundo (Soares, 2004) existem instituições 
médicas e militares que influenciam as atividades da Educação Física. Desta forma a Educação 
Física passa a ser considerada com sinônimo de saúde física e mental, com o objetivo de 
promoção da saúde, regeneração da raça e das virtudes morais (IDEN, 2004). 

 Com a falta de especificidade do decreto dos conteúdos a serem aplicados nas aulas 
de Educação Física manteve a ênfase nas aptidões físicas, dando destaque aos esportes a 
partida 5º serie hoje 6º ano, tentando descobrir novos talentos para as competições 
internacionais (Brasil, 1998). 

Na década de 80 o modelo da esportivização começou a ser questionado devidoao 
Brasil não ter se transformado em um potencia olímpica e não ter aumento o números de 
participantes no esporte (Brasil, 1998). 

 Com isto começou-se uma grande crise de identidade da Educação Física que 
culminou em uma transformação nos discursos da área, aumentando assim o atendimento 
que antes era só no primeiro grau, passa a atingir as series iniciais. De acordo com os 
Coletivos de Autores (1992) são movimentos renovadores na Educação Física, onde o foco 
passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno tirando da escola a função de promover 
esportes de alto rendimento.  

 A base agora é o desenvolvimento psicomotor do aluno, Educação pelo movimento. 
Nesta concepção nota-se a falta de dialogo com os aspectos histórico-sociais da educação 
(Coletivo de Autores, 1992). 

 Outra linha de pensamento que influenciou os conteúdos da Educação Física foi a 
Aprendizagem Motora com base da psicologia, método de iniciação esportiva universal, 
considerações sobre as taxionomias. Educação do movimento.   

 Atualmente existe varias abordagem para a sistematização dos conteúdos da 
Educação Física que resultam da articulação de diferentes teorias como a da psicologia, 
sociologia e da filosofia. Desta forma todas tem ampliado os campos de atuação da Educação 
Física aproximando das ciências humanas. 
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 O ponto muito importante que veio da uma nova ressignificação no entendimento da 
Educação Física foi a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96 onde a Educação 
Física passa ser entendida como componente curricular, possuindo área do conhecimento e 
disciplina como processo de ensino-apredizagem.    

 É preciso ressaltar que mesmos com todas essas mudanças nos discursos 
osprofessores continua restringindoos conteúdos das aulas, virguladas as aulas apenasaos 
esportes mais tradicionais como voleibol, basquetebol, futebol e futsal. Desta forma sem 
nenhum critério na organização dos conteúdos, agindo no fazer pelo fazer. 

 Neste sentido a Educação Física precisa de uma proposta pedagógica que justifique e 
fortaleça a sua presença no currículo das escolas. Mesmo sabendo que o país possui uma 
cultura diversifica, é importante destacar a construção de uma sistematização, numa ordem 
lógica dos conteúdos. 

 Trazendo assim valiosos benefícios para os professores, aluno, diretores, 
coordenadores e pais, fortalecendo desta forma a sua presença com Cultura Corporal de 
Movimento. Outro fator importante é a respeito da prova dos ENEN que já tem questões que 
se referindo aos conteúdos da Educação Física, desta forma verifica-se a necessidade de uma 
proposta de sistematização dos conteúdos que vai ajudar das discussões dos assuntos a serem 
abordados neste concurso.  

  

CONTEÚDOS 

 Segundo Coll et al (2002 apud. Darido  2007, p. 15) definem conteúdos  como uma  
seleção de saberes “culturais, conceituais, explicativos, raciocínios, habilidades, linguagens, 
valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, modelos de conduta etc”., de forma que a 
absorção e  assimilação é essencial para que se produzam um desenvolvimento  e uma 
socialização adequados para os alunos.  De acordo com Darido (2002) estamos englobando 
todos os fazer do ensino-apredizagem como podemos citar: regras, habilidades, atitudes, 
convicções, modo de atividades, métodos de compreensão, leis cientificas e hábitos de 
estudar. 

 Para Darido (2007) a parti de outros autores, entende que os conteúdos é o que se 
deve aprender, numa relação existente entre as disciplinas e os conhecimentos referentes a 
nome, conceitos e princípios. Nesta perspectiva os conteúdos ficam de forma linear, não 
havendo uma troca com o processo social. 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma mudança no note do vista em 
relação aos conteúdos curriculares: “ ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto 
como fim em si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como 
meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir 
dos bens culturais, sociais e econômicos”(Brasil, p 51, 1997).  
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 Nesta proposta, os conteúdos são tratados de forma central, sendo assim, é por meio 
dele que vão se operacional o processo ensino-apredizageme. No entanto não se trata de 
compreende os conteúdos de forma tradicional, mais sim fazer uma reflexão sobre seleção 
dos mesmos.  

 Para Parâmetros Curriculares Nacionais os conteúdos são abordados em três grandes 
categorias: “conteúdos conceituais, que envolvem fatos e princípios; conteúdos 
procedimentais e conteúdos atitudinais, que envolvem a abordagem de valores, normas e 
atitudes” (Brasil, p.51, 1997). 

 

UMA VISÃO SOBRE ALGUMAS SISTEMATIZAÇÕES DOS CONTEÚDOS 

  

 Para Cultura corporal de movimento os conteúdos estão inseridos dentro de um 
contexto cultural, oportuniza o desenvolvimento de potencialidades de forma democrática e 
não seletiva (Brasil, 1997). 

   Possibilitando o acesso as práticas sociais esportivas e não esportivas, dentro e fora 
das instituições de ensino, uma vez que tem uma concepção de educação mais ampla. Nesta 
concepção os Parâmetros Curriculares Nacionais tem uma visão do homem enquanto 
produtor de cultura.  

 Neste sentido os conteúdos são organizados segundos os seguintes critérios: 
Relevância social onde foram seleciona conteúdos das práticas corporais de fora a valorizar a 
cultural da sociedade brasileira, favorecendo assim a ampliação do interesse dos alunos nas 
ações socioculturais, contribuindo para ter uma capacidade critica em relação ao Lazer, a 
promoção e manutenção da saúde pessoal e coletiva. A Característica dos alunos respeitando 
as diferenças entre as regiões, cidades e localidades brasileira.  Caracteriza da própria área 
selecionando os conteúdos que estão sendo produzidos e incorporados pela Educação Física 
(Brasil, 1997). 

  De acordo com essas características os conteúdos estão divididos em três blocos, 
que devem ser estudado no ensino fundamental, onde são divididos em ciclos que são 
estruturados da seguinte forma: o primeiro ciclo (1º e 2º), segundo ciclo (3º e 4º), terceiro 
ciclo (5º e 6º) e quarto ciclo (7º e 8º). Esses blocos de conteúdos devem ser distribuídos de 
forma equilibrada e adequada aos alunos e se articular entre si, e tem vários conteúdos em 
comum, são eles: esportes, jogos, lutas e ginásticas; conhecimento sobre o corpo e atividades 
rítmicas expressivas. 

  No primeiro ciclo em função da transição que a criança passa das brincadeiras 
simbólicas e individuais para brincadeiras sócias e coletivas, os conteúdos privilegiados são os 
jogos e as brincadeiras. No plano motor, os conteúdos devem ser correr, saltar, arremessar, 
receber, equilibrar objetos, equilibrar-se, desequilibrar-se, pendurar-se, arrastar, rolar, 
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escalar, quicar bolas, bater e re bater com diversas partes do corpo e com objetos, nas mais 
diferentes situações.   

 No próximo ciclo supõe-se que o aluno já adquiriu a experiência nas serie anteriores, 
podem compreender as regras dos jogos com mais clareza e têm mais autonomia para se 
organizar, as brincadeiras e jogos devem ser ampliadas e transformadas (Brasil, 1997).  

 No terceiro e quarto ciclo os conteúdos dos blocos são organizados em dois itens: o 
primeiro trata dos conteúdos atitudinais, e o segundo agrupa conteúdos conceituais e 
procedimentais. Segundo os PCN`s (1997, p. 73)“os conteúdos atitudinais (normas, valores e 
atitudes) são apresentados em primeiro plano, perpassando os três blocos, pois a 
aprendizagem de qualquer prática da Cultura Corporal de Movimento que não considerá-los 
de forma explícita se reduzirá a mera aprendizagem tecnicista e alienada”. 

 Com relação à perspectiva Critica superadora, definida pelo coletivo de autores, deve 
fazer a seleção dos conteúdos considerando os objetivos de promover uma realidade critica 
dos alunos. Neste ponto de vista os conteúdos da Educação Física são: Jogos; Esportes; 
Capoeira; Ginástica e Dança, “desde a sua origem histórico ao seu valor educativo para os 
propósitos e fins do currículo”(coletivo de autores, 1992, p. 64). 

 Os autores da obra Metodologia do Ensino de Educação Física (1992) se utiliza de 
alguns princípios para selecionar os conteúdos da Educação Física, são eles: relevância social 
do conteúdo onde as atividades devem está relacionada com as realidades sociais concretas 
dando subsídios para compreensão da mesma. O outro é contemporaneidade do conteúdo, 
isso significa que a seleção dos conteúdos deve garantir aos alunos o conhecimento mais 
atualizado possível. O ultimo principio é o da adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas 
dos alunos corresponde à competência do professor adequar os conteúdos a capacidade 
cognitiva e social ao aluno. 

  De acordo com essa abordagem o ensino é divido em ciclos. “Os alunos podem lidar 
com diferentes ciclos ao mesmo tempo, dependendo do(s) dado(s) que esteja(m) sendo 
tratados” (Coletivo de autores, 1992, p.34). 

 No primeiro ciclo vai da pré-escola até a 3ª série. È ciclo de organização da identidade 
dos dados da realidade. Neste ciclo os dados aparecem de forma difusa da realidade, cabe a 
escola organizar os mesmos. O segundo ciclo vai da 4ª à 6ª série. È o ciclo de iniciação à 
sistematização do conhecimento, neste o aluno vai adquirir a consciência das suas atividades 
mental, sua possibilidade abstrata, confrontando com a realidade. O terceiro ciclo vai da 7ª à 
8ª. É o ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento. Nele o aluno amplia sua 
capacidade da realidade mentalizando os movimentos e reconstruindo em sua imaginação 
para atingir a expressão desejada. O Quarto ciclo se dá na 1ª, 2ª, 3ª séries do ensino médio. É 
o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. “Nele o aluno adquire uma 
relação especial com o objeto, que lhe permite refletir sobre ele” (Coletivo de Autores, 1992, 
p.35). 
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 Outra abordagem, mas contemporânea usando a motricidade humana com 
referencia é utilizada no livro Educação Física e a Organização curricular de Palma et al. 
(2008).  

 O homem desde a formação fetal já se movimenta, através do seu ritmo cardíaco e 
respiratório, a primeira maneira de comunicação com o mundo é através do corpo 
movimentando-se, depois a uma troca da linguagem corporal pela linguagem falada e escrita. 
Neste momento esquecemos que o movimento está presente em toda nossa vida. 

 Segundo Palma et al. (2008) a Educação Física deve ser considerada o espaço  
concreto da construção e compreensão da motricidade humana. Desta forma a Educação 
Física não pode trabalhar a motricidade no sentido de compensação e repetição, com o 
objetivo de formar atletas. 

 Na abortagem anterior os conteúdos são considerado em uma situação mais ampla 
que a dos PCN`s, trabalhando o movimento humano culturalmente construído com referência 
na seleção dos conteúdos, e não centrada apenas em modalidades esportivas(Palma, et al. 
2008). 

 Os conteúdos estão estruturados da seguinte forma: a) o movimento em construção 
e estruturação; b) o movimento nas manifestações lúdicas e esportivas; c) o movimento em 
expressão e ritmo e d) o movimento e a saúde.   

 Em (2008) a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo elaborou uma proposta de 
sistematização dos conteúdos só que a partir da 5ª série do ensino fundamental, outra 
proposta recente é a da Secretaria de Educação de Sergipe (2007), que sugeri a proposta a 
parti do 1º ano do ensino fundamental, outra proposta, é a da Secretaria Municipal de Natal 
(2008) que abrange desde as séries iniciais do 1º e 2º ciclo e da 5º ao 9º ano do ensino 
fundamental. 

 
OBJETIVOS 

 

 Objetivo: 

• Investigar a aplicabilidade das diversas manifestações da Cultura Corporal de 
Movimento nos diferentes níveis da educação básica. 

 

 Objetivos específicos: 

 

• Analisar os conteúdos trabalhados pelos docentes; 
• Identificar quais os critérios e condição utilizados para a sistematização dos 

conteúdos ensinados nas aulas; e 
• Analisar e Identificar quais as metodologias aplicadas nas aulas. 
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ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa científica é um exercício complexo e não pode desenvolver-se de forma 
superficial, sendo uma atividade fundamentada na produção do conhecimento, conforme 
afirma Minayo (1999, p. 10). É um processo que resulta da “[...] articulação do lógico com o 
real, da teoria com a realidade. Por isso, uma pesquisa geradora de conhecimento científico, 
deve superar, necessariamente, o simples levantamento de fatos e coleção de dados, 
buscando articulá-los no nível de uma interpretação teórica” (SEVERINO, 2004, p. 149). 

  Nessa perspectiva, além de requerer maturidade intelectual, também depende de 
uma visão crítica de mundo, que se processa em âmbito acadêmico. Nessa perspectiva, os 
estudos de Leite (1994, p. 11) mostram que: 

 

O conhecimento acadêmico não constitui um produto estático, 
realidade tão simples quanto possa parecer de imediato. Não é um 
conjunto isolado de informações, mas um conjunto comprometido 
com uma determinada visão de mundo, que se manifesta no próprio 
processo de investigação do real. 

 

 Pelo fato de não se constituir em um produto estático nem em um conjunto isolado 
de informações, o exercício da pesquisa que se desenvolve no espaço acadêmico, permite ao 
pesquisador refletir sobre determinadas aspirações, indagações pessoais e profissionais ante a 
realidade e seus múltiplos aspectos, em que está inserido, como a socioeconômica, política, 
cultural, dentre outros. 

 Investigaremos a sistematização dos conteúdos trabalhados pelos professores das 
diversas escolas Municipaise Estadual da  Cidade de João Câmara, para refletirmos sobre 
ações pedagógicas e os conteúdos praticados por esse público, tendo em vista que, eles muito 
têm a contribuir nesse campo. 

 Ainda sobre o campo empírico de pesquisa, os estudos de Bogdan e Biklen (1994, p. 
87) enfatizam que sua escolha deve considerar a viabilidade de “[...] acesso aos sujeitos 
envolvidos, bem como a avaliação das possibilidades de conseguir esse acesso” o que, em 
nosso caso, não será empecilho, tendo em vista a nossa relação direta e/ou indireta com o 
objeto e os sujeitos da pesquisa.   

 Para atingir os nossos objetivos, faremos uso de alguns procedimentos, tais como, a 
revisão da literatura, entrevistas semi-estruturadas, análise documental. A revisão da literatura: 
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[...] é, para o pesquisador, revisar todos os trabalhos disponíveis, 
objetivando selecionar tudo o que possa servir em sua pesquisa [...] 
afinar suas perspectivas teóricas, processar e objetivar seu aparelho 
conceitual. Aproveitar para tornar ainda mais conscientes e articuladas 
suas intenções [...] (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 112). 

 Pela própria natureza de abordagem pela qual definimos realizar esses estudos, os 
sujeitos são imprescindíveis na construção da pesquisa. Existem dados nesses estudos que só 
poderão ser encontrados, para consolidar – ou não – a pesquisa, nas coletas de estatísticas e 
das entrevistas. Como uma técnica de coleta de dados não se trata apenas “[...] de um simples 
diálogo, mas, sim, de uma discussão orientada para um objetivo definido que, através de um 
interrogatório, leva o informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados 
que será utilizado na pesquisa” (ROSA e ARNOLDI, 2006, p. 17), esse procedimento é 
justificável. 

 Adotaremos a escolha das entrevistas semi-estruturadas. Nesse tipo de entrevista, 
“[...] O questionamento é mais profundo e, também, mais subjetivo, levando ambos a um 
relacionamento recíproco, muitas vezes de confiabilidade” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 31). 
Para Laville e Dionne (1999, p. 189), a sua flexibilidade possibilita, ainda, “[...] um contato 
mais íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em 
profundidade de seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças, de seus 
valores”. 

 Quanto à análise documental, esta desempenhará uma função crucial no processo de 
construção da pesquisa, onde os sujeitos estão direta ou indiretamente influenciados e/ou 
norteados por leis, normas, decretos, portarias, entre outros. “São considerados documentos 
quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 
comportamento humano” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

 Coletados todos os dados, passaremos à sua análise. A despeito desse processo, os 
estudos de Gomes, R. (2003, p. 68) ressaltam que: 

 O autor ressalta, ainda, que para que esse processo desenvolva-se satisfatoriamente 
é necessário ter a clareza de que não podem julgar transparentes todas as conclusões 
imediatas, que a pesquisa não se restrinja aos procedimentos teórico-metodológicos, mas que 
o pesquisador seja criativo e conheça objetiva e subjetivamente o universo dos seus estudos 
e, por último, supere a dificuldade concernente à articulação e à fundamentação teórico-
prática da pesquisa, da construção da dissertação e suas conclusões.  

 O autor enfatiza, ainda, que a conclusão deve propiciar um retorno crítico quanto às 
escolhas e operacionalização teórico-metodológicas. Nesse particular, percebemos que se 
trata do momento de questionar se essas opções se revelaram adequadas, determinando, 
assim, o alcance e os limites dos nossos estudos. 

RESULTADO 
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Quando falamos de educação física nos vem logo à cabeça: esportes, danças, lutas, 
entre outras varias manifestações corporais. Esta artigo tem como ponto de observação o 
ensino da Educação Física e seus conteúdos no ensino médio, após pesquisarmos sobre a 
Sistematização dos conteúdos  da educação física, logo surgiram os questionamentos sobre o 
assunto. Quais os assuntos ministrados?  Que base referencial ele utiliza para ministrar estes 
conteúdos? Qual base teórica ele utiliza para fazer a separação de conteúdos para cada série  
e bimestre? De que modo é aplicado o conteúdo? Qual a metodologia usada em sala de aula? 
E se fosse proposta uma sistematização dos conteúdos eles seriam contra ou se iriam ser 
favoráveis.  

Com relação à primeira pergunta do questionário 75% dos entrevistados ministram 
os conteúdos: a história da Educação Física, esportes, lutas, danças, capoeira, isso tendo em 
vista a série e a idade de cada sala de aula. Enquanto 25% ministram aulas somente de 
esportes para que os alunos possam participar de jogos, campeonatos e etc. 

Com relação à segunda pergunta do questionário 100% afirmam que usam livros 
didáticos disponíveis na SEEC, usam também os Parâmetros Curriculares Nacionais e usam o 
portal do MEC, além de suas especializações, graduações e mestrados na área de educação 
física. 

Com relação à terceira pergunta do questionário 100% afirmam que Devido a uma 
carência de base teórica, alguns professores citam o Coletivo de Autores e novamente citam 
os PCNs, como base teórica para ministrar os assuntos para cada sala e tendo como separação 
a idade e o gênero sexual. 

Com relação à quarta pergunta do questionário 100% afirmam ainda que os 
professores tenham a sala de aula para ministrar os conteúdos, é possível encontrar situações 
em que o professor só pode aplicar seu conhecimento apenas na prática ou apenas na teoria, 
sem um horário definido pela escola e pela secretária de educação e esportes de algumas 
cidades.   

Em relação à quinta pergunta do questionário os professores afirmam que aplica o 
seu conhecimento, ele pode utilizar dois métodos de ministrar seu conteúdo. São eles: de 
forma teórica e/ou prática, as maiores partes dos educadores ministram das duas formas, mas 
pode-se notar pequena dificuldade em algumas escolas por haver uma divisão professores 
que ministrem apenas os conteúdos teóricos e outros para ministrar os conteúdos práticos. 

Com relação à sexta pergunta do questionário os professores  afirmam que essas 
dificuldades críticas em um ensino de uma matéria tão importante para que os alunos 
conheçam seu corpo e saiba para que ele faça algo em um determinado local do corpo para 
melhorar em outro lugar, os professores concordam em que se houver uma sistematização do 
ensino e dos conteúdos da educação física iria facilitar muito tanto para o professor quanto 
para a aprendizagem do aluno. 

CONSIDERAÇÕES FINAS 

Considerando a Educação Física escolar componente curricular obrigatório, que tem 
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as práticas e vivências da cultura corporal de movimento como eixo norteador, os professores 
que se propuseram a colaborar com este estudo respondendo os questionários, apresentaram 
uma lógica para esta organização, dando indícios da necessidade de uma seqüência, seleção, 
divisão e contextualização dos conteúdos que podem ser importantes para subsidiar o 
trabalho da Educação Física na escola.  Por meio dos resultados apresentados, podemos 
destacar que as pistas apontadas pelos professores sobre como sistematizar o ensino dos 
conteúdos referem-se, em sua maioria, aos aspectos procedimentais dos conteúdos numa 
seqüência crescente de complexidade. 

Os professores entendem que os alunos devem saber fazer, mesmo que 
basicamente. Também devem conhecer a história, os conceitos sobre fisiologia, biomecânica, 
anatomia etc. Os valores, normas e atitudes não são tratados  juntos com as demais 
dimensões dos conteúdos, ficam implícitos, e surgem por meio do currículo oculto, 
normalmente em situações de indisciplina. Os professores, quando sistematizam, preocupam-
se com  as questões procedimentais do conteúdo. O grau de complexidade das atividades 
aumenta gradativamente com o passar dos anos, se aproximando cada vez mais do que é 
verificado nos esportes de alto rendimento. 

Podemos concluir que os conteúdos procedimentais representam o foco maior da 
sistematização elaborada  por estes professores, que, contudo, reconhecem a importância de 
se ensinar os conteúdos conceituais, especialmente aqueles relacionados à história e regras 
dos esportes, e os atitudinais, desenvolvendo valores como o respeito, a cooperação, a 
disciplina entre outros. 

A não sistematização dos conteúdos pode ser justificada pela não importância dada 
pelos professores para esta organização, pela não compreensão da questão ou pela 
dificuldade em selecionar estes conteúdos. Assim, como a visão e prática esportivista 
parecem ser o eixo propulsor das aulas de Educação Física escolar, os conteúdos 
procedimentais também parecem predominar na prática docente, o que pode justificar as 
respostas dos questionários estarem concentradas na importância da prática (do saber fazer).  

Ao contrário destes, os professores das práticas corporais alternativas ou holísticas, 
tiveram a preocupação em sistematizar e organizar os conteúdos para os Ensinos 
Fundamental e Médio considerando as três dimensões dos conteúdos. Pelas respostas 
oferecidas pelos professores que trabalham com jogos e brincadeiras e com capoeira, 
verificamos que todos apontaram que os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais 
devam estar presentes nos momentos da seleção e organização dos conteúdos, ou seja, que 
se pretenda que o aluno aprenda a fazer, compreendendo o que faz e desenvolvendo os 
valores e atitudes que acompanharão a aplicação destes conhecimentos e habilidades.   

Lembramos que a nossa expectativa é de que a análise aqui apresentada seja um 
fragmento para ser somado às análises de outros temas da cultura corporal de movimento e, 
assim, contribuir para uma melhor compreensão sobre a sistematização dos conteúdos da 
Educação Física escolar. 
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RESUMO  
 

O trabalho objetivou avaliar o nível de 
conhecimento de alunos da rede municipal de ensino de 
Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo sobre a posse 
responsável de animais. O trabalho foi desenvolvido 
entre setembro e novembro/2011, onde 145 alunos de 
05 escolas participaram da pesquisa através da respostas 
de questionários. Os principais resultados foram que 
68,3% das residências dos alunos possuem animais. Do 
total de animais 38,7% são gatos e 24,3% são cães. Dos 
animais, apenas 75,5% são vacinados e a Raiva é a 
principal doença imunizada. Quanto ao passeio de 
animais e recolhimento das fezes, 87,6% acreditam que 

os animais devem passear de coleira e 92,5% que as 
fezes devem recolhidas. 48,3% das pessoas acham que 
os cadáveres de animais devem ser enterrados e 60,4% 
que os frascos de medicamentos veterinários devem ser 
destinados ao lixo hospitalar. Dessa forma, conclui-se 
que há a necessidade de trabalhos educativos sobre 
posse responsável com os jovens, para que os mesmos 
atuem como multiplicadores do conhecimento. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Apodi, Educação, Bem estar, cães. 

 

PERCEPTION OF THE ZOONOSIS BY THE STUDENTS OF MUNICIPAL PUBLIC SCHOOLS FROM 
WEST OF RIO GRANDE DO NORTE 

ABSTRACT  
 

The study aimed to evaluate the knowledge 
level of students of municipal schools from Apodi, Felipe 
Guerra and Severiano Melo on the animals responsible 
ownership. The study was conducted between 
September and November/2011, where 145 students 
from 05 schools participated. The main results were 
that 68.3% of the students home have animals. Of all 
animals, 38.7 are cats and 24.3% are dogs. Only 75.5% 
of animals are vaccinated and rabies is the main 
immunized disease. 87.6% believe that animals should 
ride on a leash and 92.5% that animal feces must be 
collected on ride. 48.3%  of students think that animal 
body should be buried and 60.4% that bottles of 
veterinary medicinal products must be intended on 
hospital trash. Thus, we conclude that there is a need 
for education about responsible ownership work with 

young people so that they act as multipliers of 
knowledge.

 KEY-WORDS: Apodi, Education, welfare, Leptospirosis, Dogs 
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INTRODUÇÃO 
 

O problema do abandono de animais e o risco de zoonoses que podem afetar a 
população são justificativas para que discussões sobre posse responsável sejam promovidas.  

Segundo Silvano et al. (2010), a relação entre seres humanos e animais é relatada 
desde os mais longínquos tempos. A presença do cão junto ao ser humano é conhecida desde 
a época da pedra polida, juntamente com outros animais utilizados para subsistência, e do 
gato há pelo menos de 4000 anos. Esta relação demonstra claramente como a humanidade foi 
e é dependente dos animais, seja para alimentação, fonte de trabalho e transporte, conforto 
emocional, entretenimento, esportes e diversas outras finalidades utilitárias. 

Segundo Reichmann (2000), posse responsável pode ser definida como um conjunto 
de ações que envolvem a opção por ter um animal, controlar sua reprodução e contracepção, 
bem como a mobilidade dos cães, fornecimento de filhotes, a sua saúde e bem estar. Ainda 
segundo esse autor, a opção de se ter um ou mais animais de estimação é individual e, 
quando assumida, requer uma série de condutas responsáveis, a fim de propiciar uma 
qualidade de vida aprimorada para todos os que se envolvam nessa relação, sejam seres 
humanos ou animais. 

Segundo Soto et al. (2006), a população deve ser educada para posse responsável, 
desde a infância, através de informações e soluções para suas casas, vindo a influenciar os 
descendentes, no futuro. Nesse sentido, promover a saúde da população e bem estar animal 
carece de trabalhos de educação em saúde. 

Para Uchoa et al. (2004), crianças e professores informados podem funcionar como 
difusores de temas como zoonoses, posse responsável e bem estar animal em suas 
residências e comunidade, sendo capazes de atuar de forma relevante. 

Em um trabalho com posse responsável de animais, Soto et al. (2006) discorreram que 
a educação continuada nas escolas deve ser debatida através da inclusão deste tema no 
currículo escolar dos alunos do ensino fundamental. 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar o nível de conhecimento sobre a posse 
responsável de animais em alunos da rede pública de ensino nos municípios de Apodi, Felipe 
Guerra e Severiano Melo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN 
campus Apodi em 5 escolas municipais: Lindaura Silva em Apodi, Lourdes  Mota em Apodi, 
Francisco Targino em Apodi, José do Patrocínio Barra em Felipe Guerra e Ricardo Sérgio em 
Severiano Melo abrangendo um total de 145 alunos. Foram avaliados estudantes do 5º ao 9º 
ano nas modalidades integrado e EJA. 

Os questionários foram elaborados com perguntas abertas e fechadas de acordo com 
Almeida Filho e Rouquayrol (2002), contendo informações sobre posse responsável e bem 
estar animal. 

Os questionários foram entregues aos alunos para serem respondidos durante as 
aulas, em espaço decido pelos professores. Em cada uma das 05 escolas pesquisadas, 10% dos 
alunos responderam ao questionário. 
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O trabalho foi dividido em duas etapas: levantamento dos dados de campo e análise 
dos dados. As duas fases foram executadas entre os meses de setembro e novembro de 2011. 
A análise dos dados utilizada foi a descritiva. 

As perguntas foram as seguintes:  
• Na sua casa, há animais? Se sim, quantos e quais? 
• Os animais são vacinados? Se sim, contra o que? 
• Quando você passeia com seus animais na rua, você deixa ele livre sem coleira, 

ele preso com coleira ou não passeia com os animais? 
• Quando você passeia com os animais, você acha que deve recolher as fezes 

deles? 
• Na sua opinião, os animais silvestres devem ficar soltos na natureza, presos em 

casa ou presos em gaiolas? 
• Qual o destino dos cadáveres dos animais? 
• Qual o destino das embalagens de medicamentos veterinários vencidos? 

 
RESULTADOS 

A idade média dos 145 alunos que participaram do diagnóstico foi de 13,3 anos, onde 
os mesmos cursavam entre o 5º e o 9º ano de ensino.  

Na Tabela 1 é observada a presença de animais nas residências dos alunos, onde 68,3% 
das residências dos alunos possuem animais, fato que eleva a importância dos trabalhos de 
educação e conscientização da população sobre as formas de transmissão das doenças.  
 

Tabela 1: Presença de animais nas residências de alunos da rede municipal de ensino 

 

Presença de animais 

Sim Não Não respondeu 

FA FR FA FR FA FR 

Total 92 63,4% 46 31,7% 7 4,8% 

FA: Frequência observada e FR: Frequência relativa 
 

Lima et al. (2010), encontrou em residências de alunos do ensino fundamental (1ª à 4ª 
séries), um percentual de 64,1% de  presença de animais. Para Capuano e Rocha (2005), a 
crescente aquisição de animais de companhia aumenta o número de pessoas expostas ao 
risco de zoonoses e a população infantil constitui-se no grupo mais susceptível por hábitos 
como andar descalço, não lavar as mãos após ter contato com os animais, etc. 

Na Tabela 2 é observada as espécies de animais existentes nas residências, onde 38,7% 
são gatos, 24,3% são cães, 7,0% são pássaros e 29,1% são animais de outras espécies como 
coelhos, peixes, hamsters e porquinhos da índia. Na relação de animais por residências, 
percebeu-se que os gatos e cães apresentam a maior relação por unidade familiar, onde há 
0,6 gato por residência e 1,0 gato por residência que possui animal.  
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Tabela 2: Espécies de animais existentes em 145 residências de alunos da rede municipal de 

ensino 

Espécies Cão Gato Pássaros Outros TOTAL 

Quantidade/ 
percentual 

FA FR FA FR FA FR FA FR 
FA FR 

Total de animais 56 24,3% 89 38,7% 16 7,0% 67 29,1% 228 100% 

Total de residências 
com animais 

39 40,4% 41 40,4% 6 8,1% 7 11,0% 92 100% 

Relação 
animais/residências 

com animais  
0,6 1,0 0,2 0,7 2,5 

Relação 
animais/residências 

totais 
0,4 0,6 0,1 0,5 1,6 

FA: Frequência observada e FR: Frequência relativa 
 

Poletto (2008) verificou, em Caxias do Sul-RS, uma média de 1,82 canino por residência 
e a média de 2,4 cães por residência que possuía cães. Quanto aos gatos, foi verificado uma 
média de 0,56 felino por residência e a média de 1,98 felino por residência que possuía gatos. 
Segundo Lima et al (2010), provavelmente, a relação tão próxima do homem com seu animal 
de estimação seja um fator relevante para preocupação, com formas de evitar que esse 
convívio não se torne um fator de risco.  

Para Poletto (2008), cada vez mais, percebe-se o aumento do número de animais nas 
residências e nas vias públicas. As criações de animais sem os devidos cuidados básicos, por 
parte dos seus proprietários, podem ocasionar diversos problemas, como: acúmulo de dejetos 
e materiais orgânicos; atração de moscas, baratas e roedores; brigas de vizinhos; acidentes 
automobilísticos; disseminação de artrópodes importunos e agressões (mordeduras e 
arranhaduras). Ainda segundo esse autor, o conhecimento da existência e do número de 
animais nos bairros e da cidade como um todo é importante para planejar e implantar ações 
que visem reduzir os problemas ocasionados por estes. Também é importante para 
sensibilizar os gestores da administração pública sobre a influência dos animais na qualidade 
de vida dos munícipes e sobre os custos operacionais do atendimento de saúde da população. 

Na tabela 3, há o percentual de animais vacinados, onde 75,5% dos entrevistados que 
possuem animais, vacinam os mesmos. A doença mais citada na vacinação foi a raiva com 
49,5% dos entrevistados afirmando que os animais são imunizados contra essa doença. 
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Tabela 3: Percentual de animais vacinados e principais respostas atribuídas à qual vacina é 
aplicada (n=145) 

Questões 
formuladas Animais vacinados Principais respostas atribuídas à vacinação animal 

Respostas Sim Não Não 
resp. Raiva Não 

respondeu 

Vacina 
mas não 

sabe 
qual 

Carrapatos/ 
vermes Outras 

Percentual 75,5% 23,6% 0,9% 49,5% 18,4% 8,7% 8,7% 14,7% 
 
As campanhas anti-rábicas realizadas anualmente em todo o Brasil, com a imunização 

de cães e gatos é o principal fator que explica o maior percentual de animais vacinados para 
Raiva. Por outro lado, foram citadas várias situações que não se configuram vacinas e sim 
medicamentos como é o caso dos vermífugos e carrapaticidas. Além disso 8,7% afirmaram 
que vacinam os animais, mas não lembravam o nome da vacina. Outras situações citadas 
como vacinações foram: Anticoncepcional (5,8%), Calazar (4,9%), Gripe (2,9%) e Germes 
(1,0%). As respostas variadas demonstram a necessidade de conscientização dos alunos para 
questões como conceito de vacina e medicamento, bem como noções de prevenção de 
doenças por vacinação. 

Na tabela 4 é explorada a percepção de posse responsável quanto ao passeio de 
animais, onde 87,6% dos alunos informaram que os animais devem passear com coleiras e 
registro dos animais. 
 

Tabela 4. Percepção da posse responsável, quanto ao passeio de animais (n=145) 
Questões 

formuladas Quando passeamos com nosso animal na rua devemos: 

Respostas 
Deixar ele livre, 
sem coleira para 
correr bastante 

Não devemos 
passear com 
nosso animal 

nas ruas; 

Levar o animal preso, 
com coleira de registro 
do animal e devemos 

recolher suas fezes 
com um saco plástico, 
para não sujar as ruas. 

Percentual 9,7% 2,8% 87,6% 
 

 Para Ferreira et al (2011), 40% dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária de 
Recife acreditam que deve passear com o animal de coleira e guia e 37 % também acreditam 
em passear com coleira e guia, porém podendo soltar o animal em lugar permitido e seguro. 
O fato dos animais andarem com coleiras diminui o risco de acidentes por mordeduras ou 
mesmo briga entre animais, o que contribui para a prevenção de doenças como a Raiva. 

Na tabela 5, pode ser observado a percepção dos alunos quanto ao recolhimento de 
fezes dos animais, onde 92,5% afirmam que esse recolhimento deve ser realizado pois as 
fezes podem transmitir doenças 
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Tabela 5. Percepção da posse responsável, quanto às fezes dos animais (n=145) 
Questões 

formuladas 
Nós devemos recolher as fezes de nosso animal quando passeamos com ele 

nas ruas? 

Respostas 

Não é preciso 
recolher as 

fezes, porque a 
água da chuva 

lava as ruas 

Não, os 
garis 

limpam 

Sim, porque as fezes dos 
animais podem transmitir 

doenças e quando ficam nas 
ruas contaminam o ambiente, 
pessoas e outros animais que 

tenham contato com elas 

Sim, porque 
é proibido 

deixar fezes 
nas ruas 

Percentual 1,4% 2,0% 92,5% 3,4% 
 

Segundo Ferreita et al (2011), em Recife, 55,7% dos acadêmicos de Meicina Veterinária 
entendem que as fezes dos animais devem ser recolhidas durante o passeio, respeitando as 
pessoas que vivem no local e evitando disseminação de doenças.  

A exposição das fezes de animais no ambiente pode levar à contaminação de doenças 
como a larva migrans, dessa forma, o recolhimento das fezes constitui-se em medida correta 
de posse responsável dos animais. 

Na tabela 6 é observada a percepção dos alunos frente ao destinos dos corpos dos 
animais mortos, onde 48,3% entende que o correto seria enterrar, 18,4% não sabe ou não 
respondeu e 7,5% queimariam os corpos. Outras opções citadas foram: levar o cadáver para 
lixão, deixar no mato e servir para estudos científicos. 
 

Tabela 6. Percepção da posse responsável, quanto ao destino dos cadáveres de animais 
(n=145) 

Questões 
formuladas 

Na sua opinião, qual o destino dos cadáveres dos animais: 

Respostas Enterrar Não 
sabe/respondeu Queimar Outras opções 

Percentual 48,3% 18,4% 7,5% 25,8% 
 

Na tabela 7, estão os dados sobre o destino correto dos frascos e embalagens de 
medicamentos vazios, onde 60,4% dos alunos entendem que o correto é destinar para lixo 
hospitalar, enquanto que 13,4% optaram pelo lixo doméstico. 9,4% dos entrevistados 
entendem que o ideal é devolver o frasco onde comprou e 16,8% optaram por outras opções 
como queimar, enterrar ou reciclar. 

 
Tabela 7. Percepção da posse responsável, quanto ao destino dos frascos de medicamentos 

veterinários (n=145) 
Questões 

formuladas 
Na sua opinião, qual o destino dos frascos e embalagens dos 

medicamentos veterinários? 

Respostas Lixo 
hospitalar Liso doméstico Devolver onde 

comprou 
Outras opções 

Percentual 60,4% 13,4% 9,4% 16,8% 
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Salienta-se que para ampliar as orientações para a população, deve-se incluir as 
orientações junto às Escolas e, para isso, é necessária a participação das Secretarias de 
Educação, para que os professores e diretores sejam capacitados como multiplicadores sobre 
a Posse Responsável de Animais (Poletto, 2008). 
 
CONCLUSÕES 
 O grande número de animais presentes nas residências, aliado com a pouca 
informação referente à posse responsável, abre perspectiva para que trabalhos de educação 
continuada sejam implementados nas escolas municipais de Apodi, Felipe Guerra e Severiano 
Melo, no sentido de multiplicar o conhecimento e contribuir para que os animais possam viver 
em harmonia com o ser humano.  
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RESUMO  
 

O trabalho objetivou avaliar o nível de 
conhecimento de alunos da rede municipal de ensino de 
Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo sobre algumas 
Zoonoses. O trabalho foi desenvolvido entre setembro e 
novembro/2011, onde 145 alunos de 05 escolas 
participaram da pesquisa através da respostas de 
questionários. Os principais resultados foram que 72,4% 
não responderam corretamente sobre o conceito de 
Zoonoses. Com relação à transmissão de Leishmaniose, 
Raiva e Leptospirose, 44,1%, 35,9% e 68,3% 
responderam não saber como essas doenças são 

transmitidas, respectivamente. As Zoonoses que os 
alunos identificaram com maior necessidade de 
conhecimentos foram leptospirose (26,2%), 
Leishmaniose (20,0%) e Raiva (15,2%). Dessa forma, 
conclui-se que há a necessidade de trabalhos educativos 
sobre zoonoses com os jovens, para que os mesmos 
atuem como multiplicadores do conhecimento. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Apodi, Educação, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva. 

 

PERCEPTION OF THE ZOONOSIS BY THE STUDENTS OF MUNICIPAL PUBLIC SCHOOLS FROM 
WEST OF RIO GRANDE DO NORTE 

ABSTRACT  
 
The study aimed to assess the knowledge level of 
students of municipal schools of Apodi, Felipe Guerra 
and Severiano Melo on some Zoonosis. The study was 
conducted between September and November/2011, 
where 145 students from 05 schools participated in the 
survey by questionnaire responses. As main results, we 
have that 72.4% did not respond correctly on the 
concept of ZoonosisWith respect to the transmission of 
leishmaniasis, rabies and leptospirosis, 44.1%, 35.9% 
and 68.3% reported not knowing how these diseases 

are transmitted, respectively. The students identified in 
need of knowledge were leptospirosis (26.2%), 
leishmaniasis (20.0%) and rabies (15.2%). Thus, we 
conclude that there is a need for education about 
zoonosis work with young people so that they act as 
multipliers of knowledge. 

 

 

 

 KEY-WORDS: Apodi, Education, Leishmaniasis, Leptospirosis, Rabie. 
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PERCEPÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DAS ZOONOSES EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO MUNICIPAL NO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
INTRODUÇÃO 
 

As zoonoses são doenças que são naturalmente transmitidas entre animais 
vertebrados e o homem. Causam elevada taxa de morbidade e mortalidade, principalmente 
em regiões cujo serviço de saúde pública é deficiente, como na maioria dos municípios 
brasileiros. Nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo, os serviços de saúde 
pública constam das atividades desenvolvidas pela Secretaria municipal de saúde com apoio 
da Secretaria estadual. Todavia, não há nos municípios Centros de Controle de Zoonoses, 
mesmo nos últimos anos tendo sido registrados casos de cisticercose, tuberculose, raiva, 
toxoplasmose e leishmaniose humana e animal na região.  

Com o evidente processo de globalização e sabendo que as zoonoses não têm 
fronteiras, a integração entre estados e municípios é necessária para que ocorra um processo 
eficaz de informação visando a uma sólida conscientização dos profissionais envolvidos e, 
consequentemente, da sociedade (Programa de zoonoses da região sul, 2009).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 60% dos patógenos humanos são 
zoonóticos, 75% das enfermidades emergentes humanas são de origem animal e 80% dos 
patógenos que poderiam ser usados em bioterrorismo também são de origem animal 
(Programa de zoonoses da região sul, 2009).  

A transmissão das zoonoses para o homem geralmente ocorre diretamente pelo 
contato com animais infectados, os quais eliminam o agente pelas secreções; e indiretamente, 
pela ingestão de animais ou água contaminada. A participação de vetores e a interação com o 
ambiente também pode ocorrer. Por esta razão alimentos de origem animal, como carne, 
leite e derivados, ovos e mel são de grande importância (Langoni, 2004). 

A organização mundial de Saúde e o Ministério da saúde defendem que os trabalhos 
de educação sanitária constituem ferramentas essenciais para o controle dessas doenças. 
Para Oliveira et al. (2008), vista a importância das zoonoses para a saúde pública, faz-se 
necessária a conscientização da população quanto aos riscos das mesmas, especialmente por 
crianças e jovens, por estes serem disseminadoras de conhecimento, repassando para os pais 
e outros adultos o aprendizado obtido. 

No contexto das doenças dos animais naturalmente transmissíveis ao homem, as 
ações de profilaxia e de polícia sanitária representam as bases fundamentais da metodologia 
de saneamento. A estratégia adotada através da informação, vigilância e controle dos animais 
deve orientar-se no sentido da erradicação da doença visada, mas a concretização desse 
objetivo pode ser influenciada por características particulares de cada zoonose, pela maior ou 
menor eficiência técnico-científica dos serviços envolvidos e até pelas disponibilidades 
financeiras e econômicas de cada região (Sá e Ferreira, 2007). 

Segundo Dias (1998), o êxito das estratégias contra as doenças endêmicas depende 
basicamente da disponibilidade de recursos econômicos e, necessariamente, do 
conhecimento das competências e atitudes da população diante dos problemas mórbidos, 
relevantes para a aceitação e participação efetivas nas ações profiláticas. Nesse sentido, a 
educação atua como importante ferramenta, por democratizar atitudes capazes de beneficiar 
as práticas de controle das doenças (Luz et al., 2005).  
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A escola é um ambiente educacional e social propício para se trabalhar conhecimentos 
e mudanças de comportamento, onde adolescentes assumem o papel de agentes 
multiplicadores (Brasil, 1997).  

Segundo Lima et al. (2010), as percepções, os conhecimentos e o comportamento de 
comunidades em relação às zoonoses foram estudados por diversos autores, em diversos 
países do mundo, tais como como Líbano, Jordânia, Etiópia, Quênia, Tunísia, México, Costa 
Rica, Colômbia, Peru, Estados Unidos e Brasil. 

Dentre as zoonoses existentes, as principais são: Brucelose, Cisticercose, Teníase, 
Leptospirose, Influenza aviária, Leishmanioses, Raiva, Larvas migrans, Febre amarela, 
Toxoplasmose, Salmonelose e Tuberculose. 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar o nível de conhecimento sobre algumas zoonoses 
na rede pública de ensino nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN 
campus Apodi em 5 escolas municipais: Lindaura Silva em Apodi, Lourdes  Mota em Apodi, 
Francisco Targino em Apodi, José do Patrocínio Barra em Felipe Guerra e Ricardo Sérgio em 
Severiano Melo abrangendo um total de 145 alunos. Foram avaliados estudantes do 5º ao 9º 
ano nas modalidades integrado e EJA. 

Os questionários foram elaborados com perguntas abertas e fechadas de acordo com 
Almeida Filho e Rouquayrol (2002), contendo informações sobre zoonoses. 

Os questionários foram entregues aos alunos para serem respondidos durante as 
aulas, em espaço decido pelos professores. Em cada uma das 05 escolas pesquisadas, foi 
definido um percentual de 10% de alunos que responderiam ao questionário. 

O trabalho foi dividido em duas etapas: levantamento dos dados de campo e análise 
dos dados. As duas fases foram executadas entre os meses de setembro e novembro de 2011. 
A análise dos dados utilizada foi a descritiva. 

As perguntas foram as seguintes:  
• Zoonoses são doenças transmitidas dos animais para os homens e dos homens 

para os animais? 
• Andar descalço pode transmitir larva migrans? 
• Roer unhas pode transmitir verminose? 
• Você sabe como se transmite a leishmaniose (calazar)? 
• Você sabe como se transmite a raiva? 
• Você sabe como se transmite a leptospirose? 
• Qual doença você gostaria de ter maior conhecimento? 

 
 

RESULTADOS 
A idade média dos 145 alunos que participaram do diagnóstico foi de 13,3 anos, onde 

os mesmos cursavam entre o 5º e o 9º ano de ensino.  
Para a tabela 1, pode ser observada a resposta dos alunos frente ao conceito de 

zoonoses, onde apenas 26,9% dos entrevistados responderam corretamente.  
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Tabela 1: Percepção do conceito de zoonoses e da transmissão de larva migrans e verminose em 
alunos da rede municipal de ensino (n=145) 

Questões 
formuladas 

Percepção do conceito 
de zoonoses 

Transmissão de larva 
migrans 

Transmissão de 
verminoses 

Respostas Sim Não Não 
resp. Sim Não Não 

resp. Sim Não Não 
resp. 

Percentual 26,9% 72,4% 0,7% 90,3% 9,0% 0,7% 89,6% 9,7% 0,7% 
 
Em pesquisa com pais de alunos da rede pública e particular de ensino em Recife-PE, 

Lima et al. (2010) encontraram que 28,21% (escola particular) e 28,0% (escola pública) dos 
pais definiram corretamente o termo Zoonoses. Esse percentual semelhante, embora com 
públicos diferentes, mostra a necessidade de reforçar as noções de conceito das doenças 
transmitidas entre animais e seres humanos. 

Para a transmissão de larva migrans, 90,3% dos entrevistados identificaram o ato de 
andar descalço como fator de contaminação. Tome et al. (2005) encontraram que 96,47% de 
educadores da rede municipal infantil de educação em Araçatuba-SP, identificaram que andar 
descalço influencia na contaminação por larva migrans. Segundo Guimarães et al. (2005), em 
várias cidades brasileiras, muitos animais circulam livremente pelas ruas e praças públicas, 
sejam errantes ou domiciliados conduzidos por seus proprietários. Estes, no momento da 
defecação, podem contaminar o solo com formas evolutivas infectantes de endoparasitos, 
como por exemplo a larva migrans ou bicho geográfico.  

Com relação à transmissão de verminose, foi encontrado que 89,6% dos alunos 
identificaram que troer unhas pode ser um fator de transmissão de verminose. Em pesquisa 
conduzida em Araçatuba–SP (Tome et al., 2005) com professores da rede municipal infantil foi 
encontrado que 85,88% dos educadores afirmaram que roer unhas pode transmitir 
verminose. 

Nesse sentido, trabalhos educativos com crianças e jovens devem continuar e serem 
reforçados para que as principais formas de prevenção de verminose e larva migrans sejam 
divulgadas. 

A tabela 2 trata da percepção dos jovens sobre a transmissão de leishmaniose, raiva e 
leptospirose, onde  44,1%, 35,9% e 68,3% dos entrevistados responderam negativamente 
quanto ao conhecimento da transmissão dessas doenças, respectivamente. 
 

Tabela 2. Percepção da transmissão de leishmaniose (calazar), raiva e leptospirose em alunos da 
rede municipal de ensino (n=145) 

Questões 
formuladas 

Transmissão de 
leishmaniose Transmissão raiva Transmissão de 

leptospirose 

Respostas Sim Não Não 
resp. Sim Não Não 

resp. Sim Não Não 
resp. 

Percentual 55,2% 44,1% 0,7% 64,1% 35,9% 0,0% 31,7% 68,3% 0,0% 
 

Zoonoses como a raiva, leishmaniose e leptospirose, são as que estão sob constante 
vigilância por parte dos serviços de saúde pública (Lima et al., 2010), onde campanhas de 
vacinação antirrábica animal são realizadas anualmente em todos os municípios e campanhas 
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de prevenção da leptospirose e leishmaniose são divulgadas na mídia, mesmo assim a 
população ainda necessita de conhecimento sobre os principais aspectos das doenças. 

Em 2010, no Rio Grande do Norte, foram diagnosticados 20 casos positivos para 
leptospirose humana, com 03 óbitos (Brasil, 2011).  

Para a Raiva, foram diagnosticados como positivos 02 cães, 05 bovinos, 01 equino, 04 
morcegos hematófagos, 50 morcegos não hematófagos, 04 raposas e 01 humano. O ser 
humano que veio a óbito é da região Oeste do Rio Grande do Norte, no município de Frutuoso 
Gomes (Brasil, 2011). 

Para Leishmaniose, em humanos no ano de 2010 foram identificados 67 casos 
positivos. Em cães, também, em 2010 a taxa de infecção é de 9,0% (Brasil, 2011) 

Esses dados reforçam a necessidade de conscientização sobre as principais formas de 
transmissão e epidemiologia das doenças supracitadas. 

Na Tabela 3, é observada a relação de doenças em que os alunos, através de resposta 
espontânea, demonstraram maior interesse em obter informações, onde as doenças Leptospirose, 
Leishmaniose, Raiva e complexo teníase-cisticercose, respectivamente, foram as mais citadas. 
 

Tabela 3: Doenças em que os alunos apresentaram maior necessidade de conhecimentos (n=145) 

Qual doença você gostaria de ter mais conhecimento? FA FR 

Leptospirose 38 26,2% 

Leishmaniose (Calazar) 29 20,0% 

Raiva 22 15,2% 

Cisticercose-teníase 19 13,1% 

Outras 37 25,5% 

Total 145 100,0% 

 
Tome et al. (2005), sugerem que devido a limitação do conhecimento sobre zoonoses, 

há a necessidade do desenvolvimento de um programa de educação comunitária ou escolar 
continuada, visando ampliar o conhecimento sobre as principais zoonoses, no intuito de 
otimizar a divulgação destes conceitos e métodos de controle destas doenças entre os alunos 
do ensino fundamental e médio. 

Para Lima et al. (2010), o envolvimento da comunidade com seus próprios recursos, 
como PSF, a associação de moradores e a rádio comunitária, demonstra o papel importante 
que estes têm na sua vida social diária, em detrimento do conhecimento e da convivência 
com outras realidades, como jornais e revistas, emissoras de rádio e a própria televisão tão 
presentes, e ainda percebe-se que, apesar dos esforços para a inclusão social, a internet ainda 
tem uma importância menor na vida comunitária. 
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CONCLUSÕES 
 O grande número de animais presentes nas residências, aliado com a pouca 
informação referente à transmissão de algumas zoonoses, abre perspectiva para que 
trabalhos de educação continuada sejam implementados nas escolas municipais de Apodi, 
Felipe Guerra e Severiano Melo, no sentido de multiplicar o conhecimento e contribuir para o 
controle dessas doenças.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALMEIDA FILHO, N., ROUQUAYROL, M.Z. Desenhos de pesquisa em Epidemiologia. In: 
Epidemiologia & Saúde. Ed. Medsi, Rio de Janeiro, p. 169-190, 2002. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Criança, adolescente e adulto jovem: documento de 
referência para o trabalho de prevenção das DST, Aids e drogas. Brasília: Ministério da 
Saúde; 1997. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância Epidemiológica, 2011.  
4. DIAS J.C.P. Problemas e possibilidades de participação comunitária no controle das 

grandes endemias do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 14, Suppl 2, p.19-37, 1998. 
5. GUIMARÃES, A. M. et al. Ovos de Toxocara sp. e larvas de Ancylostoma sp. em praça 

pública de Lavras, MG. Revista de Saúde Pública, v. 39 n. 2, p. 293-295, abr. 2005. 
6. LANGONI, H. Zoonoses and human beings. Journal of Venomous Animal and Toxins 

including Tropical Diseases, v.10, n.2, p. 111-111. 2004.  
7. LIMA, A.M.A., ALVES, L.C., FAUSTINO, M.A.G., LIRA, N.M.S. Percepção sobre o 

conhecimento e profilaxia das zoonoses e posse responsável em pais de alunos do pré-
escolar de escolas situadas na comunidade localizada no bairro de Dois Irmãos na cidade 
do Recife (PE). Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, Supl. 1, p.1457-1464, 2010. 

8. LUZ Z.M.P., SCHALL, V., RABELLO, A. Evaluation of a pamphlet on visceral leishmaniasis as 
a tool for providing disease information to healthcare  professionals and laypersons. 
Cadernos de Saúde Pública, v.21, p.608-21, 2005. 

9. OLIVEIRA, E.A.; SOUZA, P.S.; SILVA, M.C.P.; et al. Educação de crianças para um convívio 
pacífico com morcegos e prevenção da Raiva no município de Guaraqueçaba –Paraná – 
Brasil. Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 
http://www.zoonoses.agrarias.ufpr.br/outraspubl/2008_CCZ_AUGM.pdf. Acesso em: 
21/09/09. 

10. PROGRAMA DE ZOONOSES DA REGIÃO SUL. Manual de Zoonoses. Publicação CRMVs PR, 
SC e RS. 1ª Ed., v.1, 164p. 

11. SÁ, M.I.C.; FERREIRA, C. Importância das zoonoses na segurança alimentar. Segurança e 
qualidade alimentar, n.2, p.14-17, 2007. 

12. TOME, R. O.; SERRANO, A. C. M.; NUNES, C. M.; PERRI, S. H. V.; BRESCIANI, K. D. S. 
Inquérito epidemiológico sobre conceitos de zoonoses parasitárias para professores de 
escolas municipais do ensino infantil de Araçatuba-SP. Rev. Ciênc. Ext. v.2, n.1, p.38, 2005. 

0949







DANTAS & MORAIS (2011) 
 

 
A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO POTIGOL 

Lucas Hiago de A. Dantas¹ e Clemilson Morais¹ 
¹Graduando em Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Software e bolsista CNPq/PIBITI – Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte 
lucashiagod@gmail.com - clemilsonmorais@gmail.com 

 

 
RESUMO  
 

As linguagens utilizadas atualmente para o 
ensino de programação têm limitado o aprendizado dos 
iniciantes, pois a sintaxe não é muito familiar e são 
limitados a apenas um paradigma. Como solução para 
isso, foi desenvolvida a linguagem Potigol, uma 
Linguagem de Domínio Específico (DSL) com uma sintaxe 

mais intuitiva e, usando os recursos dos paradigmas 
estruturado, orientado a objetos e funcional, tornando-a 
uma poderosa ferramenta para o aprendizado. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Potigol, DSL, Linguagem de programação, Paradigma de programação. 

 

THE PROGRAMMING LANGUAGE POTIGOL  

ABSTRACT  
 

The languages used for programming teaching 
nowadays have limited the beginners’ learning, since 
they don’t have a familiar syntax and are limited to only 
one paradigm. As a solution to this issue, “Potigol”, a 
Domain Specific Language (DSL) with a more intuitive 

syntax, was developed with the purpose of being a 
more powerful studying tool, because it uses the 
features of structured, object-oriented and functional 
paradigms. 

 

 KEY-WORDS: Potigol, DSL, Programming language, Programming paradigm. 
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A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO POTIGOL 

 
INTRODUÇÃO 
 

Tradicionalmente, as disciplinas de Algoritmos e Técnicas de Programação usam uma 
linguagem simples e didática para introduzir os conceitos iniciais da programação. Nestas 
disciplinas a preocupação maior é que os alunos consigam estruturar um problema na forma 
de um algoritmo que possa ser resolvido pelo computador. A linguagem Pascal foi criada com 
este propósito e foi usada por muitos anos como a linguagem introdutória para o ensino de 
programação. Os programas em Pascal usam uma gramática com palavras chaves em inglês e 
o código consegue ser lido facilmente por pessoas que compreendam tal idioma. 

No Brasil, para evitar a barreia do idioma, muitos cursos de Introdução à Programação 
usam uma linguagem chamada de Portugol (Português Estruturado). Esta linguagem, na 
verdade um pseudocódigo, permite que os alunos construam seus algoritmos em uma 
linguagem com palavras-chaves escritas em Português, mas com uma estrutura similar ao 
Pascal. A linguagem Pascal é usada em uma etapa seguinte depois que os alunos tenham 
compreendido as construções básicas dos algoritmos. 

Apesar de ser uma ferramenta útil para o ensino de algoritmos, o Portugol 
normalmente não pode ser executado. O código gerado serve apenas para que o aluno 
expresse o algoritmo. Para poder testar o programa, o aluno precisa traduzir manualmente o 
código desenvolvido para outra linguagem, Pascal por exemplo. 

A linguagem Potigol nasceu com o propósito de facilitar o aprendizado de Algoritmos e 
Técnicas de Programação. Uma linguagem multi-paradigma que prioriza a simplicidade na 
escrita de código e possui todas as palavras chaves em português. O Potigol possibilita uma 
forma de aprendizado além de mais completa, mais simples, principalmente para os 
iniciantes. O código Potigol foi desenvolvido para ser executado na Java Virtual Machine (JVM) 
que proporciona além de vários outros benefícios uma independência de ambiente de 
execução. 

 

CENÁRIO ATUAL 
 

Atualmente, as linguagens de programação utilizadas para o ensino de técnicas de 
programação são escritas em inglês, gerando, em alguns casos, mais um fator complicador ao 
entendimento do aluno. Tais linguagens também não abordam diferentes paradigmas de 
programação, tornando-se um fator limitante ao aprendizado. Fazendo o uso das linguagens 
supracitadas, o aluno não pode ser exercitado na plenitude das disciplinas de introdução à 
programação fazendo o uso de uma mesma linguagem. 

Na área de linguagens de programação há três paradigmas principais: Procedural, 
Orientado a Objetos e Funcional. Cada paradigma possui uma forma diferente de pensar a 
solução de um problema computacional: 

•Procedural: Um dos paradigmas mais simples, sua estrutura baseia-se em métodos 
(procedimentos) que mudam estados do programa até alcançar a solução final, não existem 
objetos e comumente todos os métodos compartilham o mesmo namespace. 
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•Orientado a Objetos: Este paradigma é o mais usado atualmente, é a evolução do 
paradigma Procedural e possui como unidade fundamental o Objeto, estrutura que combina 
dados e comportamentos. 

•Funcional: Este paradigma trata a computação como uma avaliação de funções 
matemáticas, evita a manutenção de estados, como também, a existência de dados mutáveis. 

A criação de uma linguagem que atue dentro dos diferentes paradigmas de 
programação contribui para um aprendizado mais completo e torna-se também uma 
ferramenta de estudo mais poderosa. 

 
A GRAMÁTICA DO POTIGOL 
 

A solução encontrada para sanar as deficiências do cenário atual apresentado, foi a 
criação de uma ferramenta especifica de domínio (DSL1), ou seja, desenvolver uma linguagem 
voltada pra um propósito: ser uma ferramenta para auxiliar o ensino de programação e capaz 
de corrigir as deficiências encontradas atualmente. 

A linguagem de programação pode afetar diretamente o sucesso na codificação de um 
algoritmo, seja pela sua facilidade de uso ou pela existência de bibliotecas que facilitem o 
trabalho. A gramática do Potigol foi estruturada visando à facilidade de aprendizado do 
usuário final. Fazendo o uso de palavras chaves que inferem realmente o que o usuário 
deseja, blocos de código bem delimitados e possibilidade de trabalhar com diferentes 
paradigmas de linguagens, o Potigol cria uma gramática auto-explicativa, limpa e poderosa. 

Para a definição da gramática da linguagem Potigol é feito o uso do ANTRL (ANother 
Tool for Language Recognition), uma ferramenta de reconhecimento de linguagem que 
fornece uma estrutura para criar reconhecedores, compiladores e tradutores de descrições 
gramaticais. O ANTLR utiliza um analisador sintático descendente recursivo LL(*) para 
reconhecer linguagens especificadas através de gramáticas livres de contexto, como a do 
Potigol, expressas através de EBNF (Extended Backus-Naur Form).  

Uma gramática é uma sequência de regras que descreve a estrutura de uma linguagem 
especificada. A notação de gramática utilizada pelo ANTLR é derivada da EBNF e baseada no 
YACC (Yet Another Compiler Compiler), um exemplo de definição gramatical utilizando os 
padrões ANTLR pode ser observado na Figura 1. 

 

                                                           
1 É uma linguagem de computador que está direcionada a um tipo particular de problema, ao invés de uma 
linguagem de propósito geral que é destinado a qualquer tipo de problema de software. 
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Figura 1 – Trecho de código da definição da gramática do Potigol. 

 

A ESTRUTURA DO POTIGOL 
 

A maioria das linguagens, assim como o Potigol, é projetada em quatro partes que 
funcionam em sequência: Lexer, Parser, Interpreter e Runtime. Cada um recebe uma entrada 
de dados e a transforma, em sua saída, em código legível para entrada de seu predecessor, 
até que se tenha ao final do processo o código executado. 

 

• VISÃO GERAL 

 

Figura 2 – Estrutura da linguagem Potigol. 

• LEXER 
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O Lexer, ou Analisador Léxico, é responsável por analisar um fluxo de caracteres de 
entrada e produzir uma sequência de símbolos (tokens) que podem ser mais facilmente 
tratados pelo Parser. A Análise Léxica é a forma de verificar um determinado alfabeto. Ao 
analisar uma palavra, pode-se definir através da análise léxica se existe ou não algum 
caractere que não faz parte do alfabeto especificado. 

• PARSER 

O Parser, ou Analisador Sintático, é o responsável por analisar uma sequência de 
entrada para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada gramática 
formal. O Parser recebe como entrada uma lista de tokens, gerado pelo Lexer, e produz como 
saída uma árvore de nós, também conhecida por AST (Abstract Syntax Tree). 

• INTERPRETER 

O Interpreter, ou Interpretador, é o módulo que avalia o código. Ele lê a árvore 
produzida pelo Parser e executa cada ação associada aos nós. 

• RUNTIME 

O Runtime, ou modelo de execução, de uma língua define o modo de representação de seus 
objetos, métodos, tipos e de sua estrutura em memória. Se o Parser determina o modo de falar com a 
linguagem, o Runtime define o modo comportamental da mesma. Duas línguas podem compartilhar o 
mesmo Parser e podem, porém, possuir diferentes tempos de execução para uma mesma instrução. 

 
POTIGOL VS PASCAL 

 
O Pascal é uma linguagem que se encaixa dentro do paradigma estruturado de 

programação, seu uso, até os dias atuais, ainda encontra-se amplamente difundido nas 
diversas áreas de atuação computacional. Como citado anteriormente, seu uso também se faz 
constante nas disciplinas de iniciação de programadores e por isso será tomada como base 
para uma breve comparação com o Potigol. 

 A linguagem Pascal possui como base de sua estrutura o uso de constantes, variáveis, 
procedimentos e funções. As variáveis devem ser sempre declaradas em um bloco reservado, 
situado antes dos procedimentos, funções ou comandos que usam as mesmas, tendo em vista 
que a execução é realizada de forma sequencial. Cada comando, função ou procedimento 
podem ter os delimitadores begin e end para definir o seu escopo e obrigatoriamente, cada 
comando deve terminar com o símbolo “;” (ponto e vírgula). 

 As constantes são declaradas depois do termo “CONST”. As variáveis são declaradas 
depois do termo “VAR”. Tanto as variáveis quanto as constantes devem ter seus tipos 
previamente definidos. 

 Os procedimentos são subprogramas que podem ou não conter parâmetros na 
entrada, e não retornam valor algum. Semelhante aos procedimentos, as funções também 
podem ou não receber parâmetros na entrada, com a diferença de poderem realizar retorno 
de valores. As funções e procedimentos devem ser definidos dentro do escopo do programa 
principal. 
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Figura 3 – Exemplo de programa em Pascal 

Diferente da linguagem Pascal, que trabalha com procedimentos e funções, o Potigol 
faz uso de métodos, que englobam as características dos procedimentos e funções, podendo 
opcionalmente receber parâmetros e realizar retorno de valores. No Potigol, o conceito de 
função é mais poderoso, pois, utiliza os recursos da linguagem funcional Scala.  De forma 
oposta ao Pascal, no Potigol podemos atribuir ao valor de uma variável uma expressão, 
recurso que provê uma grande poder para a linguagem, evidenciado na síntese realizada no 
código Potigol (Figura 4) em comparação ao código Pascal (Figura 3). 

Outro fator que pode ser facilmente observado na linguagem é a presença de todas as 
palavras reservadas da linguagem no idioma português, tornando a compreensão do 
algoritmo mais intuitiva. 

 No Potigol, as variáveis e constantes podem ser declaradas em qualquer parte do 
código, já que a execução não é feita de forma sequencial. Também não se faz necessário o 
uso do símbolo “;” (ponto e vírgula) para delimitar o escopo dos blocos de comandos, 
tornando o código mais limpo e legível. 

 

0957



DANTAS & MORAIS (2011) 
 

 

 

Figura 4 – Exemplo de programa em Potigol 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante de um cenário de intensa evolução tecnológica na área de programação, 
entender a fundo os seus princípios ajuda o acompanhamento e a compreensão dessas 
tendências emergentes, pois, permite a comparação e a observação de aspectos inovadores. 

 Possibilitar o contato dos alunos com os diferentes paradigmas de programação 
fornece uma experiência de aprendizado mais completa, contribuindo para uma melhor 
formação acadêmica do mesmo. 

O Potigol também permite que o usuário mantenha o foco sobre a solução do 
problema em si, e não na descrição computacional do mesmo. Além de contar com o aporte 
para construir sua solução dentro dos diferentes paradigmas de programação existentes. 

 
Outro fator facilitador do aprendizado, durante o processo de codificação, é a 

possibilidade de uso de um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). Um ambiente 
integrado provê ferramentas de edição, compilação, depuração, geração de código, testes, 
refatoração e outros, o que afeta diretamente a produtividade do programador, tornando o 
processo de programação mais fácil, ágil e prazeroso. O Potigol possui uma frente de 
desenvolvimento voltada para a implementação de um plugin, a fim de possibilitar o uso da 
linguagem Potigol em um Ambiente de Desenvolvimento Integrado e tirar o máximo proveito 
das funcionalidades fornecidas por tal ferramenta. 
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RESUMO 
Nos dias atuais, a plataforma BIM está sendo apresentada como um novo paradigma na área 
da arquitetura, engenharia e construção (AEC). Ela é muito mais que softwares robustos de 
modelagem. Ela propõe mudanças no formato das relações entre equipes de trabalho e vem 
sendo implantada no Brasil, inicialmente nos escritórios de arquitetura. Para que esta 
plataforma funcione, com todas as suas potencialidades, é necessário que os engenheiros 
civis e técnicos de nível médio também trabalhem em BIM. Como formadora de mão de 
obra para a indústria de construção, o IFRN, através da DIACON – NEPP está dando os 
primeiros passos no que se refere à implantação e possível adequação curricular, tendo em 
vista esta inovação tecnológica. 
 
PALAVRAS CHAVE: BIM, AEC, modelagem, inovação, softwares. 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, the BIM platform is being presented as a new paradigm in the field of 
architecture, engineering and construction (AEC). It is much more robust to modeling 
software. It proposes changes in the shape of the relationship between work teams and has 
been implemented in Brazil, the first architecture firms. For this platform to work, with all its 
potential, it is necessary for civil engineers and mid-level technicians also work in BIM. As a 
trainer of manpower for the construction industry, the IFRN by deacon - NEPP is taking the 
first steps in relation to the implementation and possible adaptation of curricula, in view of 
this technological innovation. 
 
KEY-WORDS: BIM, AEC, modeling, inovation, softwares. 
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A PLATAFORMA BIM E A PRÁTICA PROFISSIONAL NA DIACON DO IFRN – CNAT 
 

INTRODUÇÃO 
Uma vez que a plataforma BIM está inicialmente sendo implantada no NEPP da DIACON – 
CNAT, o próximo item tratará da apresentação do referido núcleo de extensão. 
 
O QUE É O NEPP 
 
O Núcleo de Extensão e Prática Profissional, NEPP, foi criado no ano de 2009, pela Diretoria 
Acadêmica de Construção Civil, DIACON, no Campus Natal Central do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
Seu objetivo tem sido proporcionar, no âmbito da instituição, mais uma opção de Prática 
Profissional aos alunos desta Diretoria e, ao mesmo tempo, oferecer serviços de projeto à 
comunidade, preferencialmente a pessoas com renda de até três salários mínimos. A citada 
prática profissional ocorre sempre sob a orientação de professores da área (arquitetos ou 
engenheiros civis). 
Desde a sua criação, o NEPP já atendeu à comunidade com projetos arquitetônicos a serem 
construídos, projetos arquitetônicos de reforma, levantamentos arquitetônicos para fins de 
regularização de imóvel junto à Prefeitura, levantamentos topográficos para fins de 
regularização por usucapião, projetos diversos atendendo a organizações não 
governamentais sem fins lucrativos. A figura 1, a seguir, ilustra as atividades desenvolvidas 
no NEPP. 
 

 

 
Figura 1 – Texto para figura 1. 

 
Paralelamente ao desenvolvimento de projetos, treinamentos estão sendo oferecidos aos 
seus alunos bolsistas, pelos professores orientadores envolvidos. Esses treinamentos, por 
sua vez, estão relacionados a ferramentas computacionais para representação de projetos. 
Um dos programas tradicionalmente utilizados é o AutoCAD, da empresa norte-americana 
Autodesk. Juntamente com o AutoCAD, o IFRN adquiriu um conjunto de softwares (Revit 
Architecture, Estructure e MEP), os quais integram a Plataforma BIM, a qual tem gerado 
muitas discussões nos últimos anos.  
Na intenção de investigar a implantação da referida plataforma na DIACON e suas possíveis 
implicações tanto no perfil profissional do aluno que é inserido no mundo do trabalho, como 
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nas possíveis alterações das matrizes curriculares dos cursos, os integrantes do NEPP, que 
fazem parte do Grupo de Pesquisa ‘Qualidade e Produtividade no Setor da Construção Civil’, 
linha ‘Interação Pessoa Ambiente na Construção Civil’, iniciou uma pesquisa cujas primeiras 
impressões estão sendo relatadas neste artigo. 
Assim sendo, a apresentação da plataforma BIM é o que trata o próximo item. 
 
O QUE É O BIM 
 
Building Information Modeling, BIM, ou Modelagem da Informação da Construção tem sido 
apresentada como uma nova filosofia de trabalho que integra profissionais de AEC 
(Arquitetura, Engenharia e Construção) através de programas computacionais que 
trabalham em conjunto na elaboração de uma edificação virtual, onde, além de informações 
topológicas, com a modelagem tridimensional, trabalha-se com objetos paramétricos e 
alimenta-se um banco de dados que armazena informações que vão desde as dimensões das 
estruturas, aos seus materiais constitutivos, possibilitando uma quantificação automática, 
para geração de orçamentos (ANDIA, 2011). O arquiteto, o engenheiro responsável pelo 
cálculo estrutural, o engenheiro responsável pelos projetos de instalações elétricas e 
hidráulicas e o engenheiro orçamentista podem, assim, trabalhar conjuntamente em tempo 
real, através de uma rede, ou não, sempre trocando informações no formato IFC (Industry 
Fundation Classes) e evitando o retrabalho e as possíveis colisões, quando, por exemplo, por 
falta de comunicação entre os projetos, percebe-se na execução da obra que uma 
canalização necessitará passar por dentro de uma viga (GEROLLA, 2011). 
Quando tratando da modelagem tridimensional com alimentação do banco de dados com 
tipos de materiais e intercomunicação entre projetos, diz-se estar trabalhando em um 3D-
BIM. Ao se informar um quarto parâmetro, o tempo, pode-se ter uma simulação das fases da 
construção em um 4D-BIM. Analisando-se as fases construtivas aliadas ao parâmetro custo, 
com elaboração automática de cronogramas de custo, tem-se o 5D-BIM. Alimentando-se o 
banco de dados com informações acerca do desgaste dos materiais, obtém-se a simulação 
do ciclo de vida da edificação, ou 6D-BIM. Mais recentemente, iniciou-se a discussão em 
torno do KanBIM, o qual prevê o controle de módulos de trabalho no canteiro de obras 
(EASTMAN et al). 
 
SOBRE O BIM 
 
Como vantagens de implementação da plataforma BIM, têm sido apresentados a redução 
final dos custos (pela redução do retrabalho, das colisões e do desperdício, geração 
automática de documentação como plantas 2D e quantitativos para orçamento) e a 
possibilidade de um rápido cálculo energético em projetos para edifícios sustentáveis, o que 
torna a empresa que investiu em BIM, mais ágil e competitiva. 
O alto custo dos softwares e do treinamento de pessoal, entretanto, não tem sido apontado 
como uma desvantagem, uma vez que, após o período inicial de adaptação, a tendência é 
acelerar a produção no escritório. 
A maior dificuldade de implementação do BIM no Brasil (que iniciou-se por volta do ano 
2000, enquanto países como a Inglaterra, Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes 
começaram na década de 1980), tem sido a falta de padronização de produtos nacionais 
com a consequente criação de bibliotecas gráficas, e o pouco investimento dos escritórios de 
cálculo estrutural e projetos complementares, ficando na posição de vanguarda os 
escritórios de arquitetura e algumas instituições acadêmicas. 
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Com novas exigências de organismos públicos em projetos apresentados em BIM, muitas 
empresas do exterior estão investindo nessa tecnologia para se tornarem competitivas em 
concursos e licitações. Uma preparação equilibrada do profissional ofertado ao mercado de 
trabalho, que vislumbre as novas demandas, se torna um investimento necessário, evitando, 
de futuro, inclusive, a importação de mão de obra. 
A tabela 1, apresentada a seguir, descreve algumas das mais conhecidas ferramentas BIM, 
disponíveis atualmente no mercado, relacionando-as com as respectivas disciplinas de 
projeto e os seus fabricantes. 
 
 

Tabela 1: Principais ferramentas BIM disponíveis nos dias atuais. 
 

Disciplinas de projeto Ferramentas BIM Fabricante 

Arquitetura 

Revit Architecture Autodesk 

ArchiCAD Graphisoft 

Vetorworks Nemetscheck 

Bentley Architecture Bentley 

Allplan Nemetscheck 

DDS-CAD Architect Data Design System 

Estrutura 

Tekla Structures Tekla 

Revit Structure Autodesk 

CAD/TQS TQS 

Bentley Structural Bentley 

Elétrica 

Revit MEP Autodesk 

MEP Modeler Graphisoft 

Bentley – Building Electrical 
 

Bentley 

DDS-CAD Electrical Data Design System 

Hidráulica / HVAC 

Revit MEP Autodesk 

MEP Modeler Graphisoft 

Bentley Mechanical Systems Bentley 

DDS-HVAC Data Design System 

Gerenciamento de projetos 
Navisworks Autodesk 

Synchro Synchro Ltd. 

Solibri Solibri 

Gerenciamento e orçamento 
de obras 

Vico Software Vico 

Volare/TCPO Pini 

Primavera Alvo 

MSProject Microsoft 

Tron-orc Tron Informática 

Orçamento Expresso PINI Pini 

Cálculo energético 

Ecotect Analysis Autodesk 

Green Building Studio Autodesk 

IES Virtual Environment IES Ltd. 

EcoDesign Graphisoft 
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Dentre os softwares estudados no NEPP, tem-se os húngaros ArchiCAD (arquitetura) e 
Ecodesign (cálculo energético), da Graphisoft, interligados ao brasileiro Volare (orçamento) 
da Pini; e a interligação dos norte-americanos Revit Architecture (arquitetura), Revit 
Structure (estrutura), Revit MEP (hidráulica e elétrica) e Ecotect Analysis (cálculo energético) 
da Autodesk com o brasileiro Volare (orçamento) da Pini.  
 
EXEMPLO PRÁTICO COM UTILIZAÇÃO NO NEPP 
 
Na apresentação feita neste artigo, vamos abordar alguns dos softwares da suite Autodesk, 
o Revit Architecture, Structure, MEP e Ecotect Analysis, trabalhando em conjunto com o 
Volare Pini e o plug-in TigreCAD para Revit. 
O Revit Architecture, por tratar da modelagem da concepção inicial do projeto com todo o 
dimensionamento e descrição de materiais, foi o primeiro programa BIM que os alunos 
bolsistas do NEPP e seus orientadores tiveram contato. Apesar de ser do mesmo fabricante 
do AutoCAD, que já era bem familiar ao grupo de trabalho, mostrou uma interface de 
usuário diferenciada daquilo que os estudantes estavam acostumados, o que foi superado 
ao longo dos estudos. 
Uma dificuldade encontrada, semelhante ao que foi mencionado na revisão bibliográfica, foi 
a falta de bibliotecas ou famílias prontas com dimensionamento e material de uso nacional. 
Para sanar essa dificuldade algumas famílias foram criadas, além de um template de 
trabalho para o escritório modelo. 
Entretanto, no que se refere a essas bibliotecas, um grande trabalho ainda necessita ser 
realizado. Apenas os primeiros passos estão agora sendo dados. 
A figura 1, a seguir, exemplifica um passo a passo da criação de um banheiro no Revit 
Architecture 2011. 
Para o projeto hidráulico e elétrico, do mesmo exemplo, depara-se a dificuldade de famílias 
de objetos com padrão estrangeiro, embutidas no programa. A seguir, o próximo item 
mostra algumas características do Revit MEP. 
Quanto ao projeto estrutural, ainda do mesmo exemplo por uma questão didática, o item - 
mostra algumas características do Revit Structure. 
É importante ressaltar, que auxiliando a solucionar a questão da falta das bibliotecas digitais 
com padrão brasileiro, algumas empresas já começaram a desenvolver Plug-ins, ou seja, 
aplicativos que, após instalados, adicionam comandos aos programas principais. Um 
exemplo é o TigreCAD, que será abordado no próximo item. 
 
O QUE É O TIGRECAD PARA REVIT  
 
O TigreCAD para Revit foi criado pela empresa OFCDesk para a Empresa Tigre.  
A OFCDesk, que inicialmente modelava em CAD, blocos para clientes da indústria moveleira, 
como a Giroflex, por exemplo, hoje surge no mercado como uma empresa especializada em 
soluções de inovação para CAD e BIM. 
Ela é integrante da Rede de Desenvolvedores Autodesk (Autodesk Developer Network – 
ADN), tem como foco de ação a interoperabilidade entre múltiplas plataformas, tendo sua 
sede em Chicago (USA) e escritórios em Indianápolis (USA), São Paulo e Belo Horizonte. 
 
O QUE O TIGRECAD DISPONIBILIZA HOJE 
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Hoje, o TigreCAD disponibiliza gratuitamente o download de famílias de conexões, de acordo 
com a tabela 2. 

Tabela 2: Famílias de conexões do TigreCAD para Revit. 
 

Famílias de Conexões Itens disponíveis 
Calhas Aquapluv 18 
Drywall 12 
Esgoto série reforçada 132 
Grelha e calha de piso 53 
PEX 139 
Esgoto série normal 371 
TEC drenagem 15 
Água fria roscável 159 
Calha Aquapluv Style 49 
Água fria roscável 414 
Anel predial 7 
Aquatherm 143 
Caixa de areia 4 

 
Na nossa pesquisa, para aproveitar as bibliotecas disponibilizadas pela Tigre, utilizamos o 
Revit Architecture também para modelar as canalizações de água, como pode ser visto, 
através das figuras 2 a 5, a seguir. 
 
 

 
Figura 2 – Interface do TigreCAD para Revit e a aba Add-Ins, para inserção de conexões. 
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Figura 3 – Marcas disponíveis da OFCDesk. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4 – Dowload de atualizações OFCDesk. 
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Figura 5 – Inserindo famílias de conexões com TigreCAD para Revit. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 6 – Gerenciador de biblioteca do TigreCAD para Revit. 
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CONCLUSÕES 
 
 
Se apenas o segmento dos escritórios de arquitetura aderirem a plataforma BIM, os 
softwares trabalharão apenas como modeladores tridimensionais. 
Pesquisando sobre BIM, o IFRN está assumindo uma atitude de vanguarda, que poderá 
proporcionar a seu tempo, benefícios inestimáveis aos seus alunos, as empresas de AEC e à 
própria sociedade. 
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RESUMO  
 

Com o crescimento dos problemas de 
segurança na Internet, o uso de mecanismos que 
propiciem melhor confiabilidade aos recursos da rede se 
torna fundamental. Ataques maliciosos, que colocam 
em risco a autenticidade e integridade dos dados 
obtidos em transações de Servidores de Nomes 
promoveram um aumento nas pesquisas sobre 
Servidores de Nomes de Domínios (DNS, do inglês 
Domain Name Service). Isso desencadeou o 
desenvolvimento de um conjunto de atualizações de 
segurança para esse protocolo. Essas atualizações 
recebem o nome de DNSSec (DNS Security Extencions) 
e, além de já serem foco de inúmeras pesquisas, já 

foram implementadas com sucesso em vários domínios. 
Este trabalho visa obter dados concretos e uma visão 
mais ampla de um serviço que a cada dia é mais 
empregado e fundamental para o uso seguro da 
Internet. Essa análise foi realizada com base na 
implementação do DNSSec em ambiente de teste e do 
emprego de softwares de monitoramento de tráfego 
sobre o conjunto de perguntas e respostas obtidos 
durante as transações. Foram obtidos dados que 
demonstram a viabilidade da implementação do serviço 
e também o correto funcionamento do processo de 
comunicação entre as partes envolvidas.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  DNSSEC, segurança, Internet, Implementação. 

 

ANALYSIS OF THE UPDATES OF SECURITY FOR THE DNS PROTOCOL 

ABSTRACT  
 
The increasing problems related to safety on internet 
have also brought the need for mechanisms that offer 
more reliance on the network resources. Malicious 
attacks that put into risk the authenticity and integrity 
of the data acquired in the transactions of Name Service 
promoted a growth of researches on Domain Name 
Service (DNS). Such phenomenon began the 
development of update sets for that protocol. These 
updates are called DNSSec (DNS Security Extensions) 
and they are not only part of numberless researches, 

but also were successfully implanted in many domains.  
This work aims to obtain concrete data and a wider view 
of a service that is each new day being more used and 
becoming fundamental for the use of monitoring traffic 
softwares about the set of questions and answers 
obtained during the transactions.  Data was obtained to 
demonstrate the viability in implementing the service 
and also the correct employment of the communication 
process between the involved parts. 

 

 KEY-WORDS: DNSSEC, Safety, Internet, Implementation. 

0968



ALVES & SILVA (2011) 
 

 
ANÁLISE DAS ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA PARA O PROTOCOLO DNS  

 

INTRODUÇÃO 

Nas primeiras redes de computadores, que surgiram por volta de 1950, a comunicação 
entre os computadores se dava de forma bem mais simples da que vemos hoje. Um único 
computador era responsável por armazenar e distribuir os endereços dos demais conectados 
a rede. Isso porque, na maior parte dos casos, se tratavam de redes locais com poucas 
dezenas de máquinas. 

Esse sistema de distribuição de nomes, com a expansão e a interconexão das redes, 
deixou de dar suporte à nova demanda. Então foi idealizado por Poul Mockapetris, em 1984, 
um sistema de tradução de nomes hierárquico e descentralizado chamado de Domain Name 
Service (DNS). O DNS é especificado nas RFCs 1034 e 1035. 

Até hoje, o sistema de tradução de nomes utilizado é o mesmo criado em 1984. Esse 
sistema possui problemas de segurança que não previnem alguns ataques maliciosos. Esses 
ataques colocam em risco a segurança das informações que trafegam na Internet. 

O Domain Name Service Security Extencions (DNSSec) é um conjunto de atualizações 
de segurança que previnem muitos desses ataques. Seu estudo promove um melhor 
entendimento de um sistema que, inevitavelmente, será implementado na maior parte dos 
domínios da hierarquia de nomes. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Entendendo o Serviço de Tradução de Nomes 

O Domain Name Service é um protocolo da Internet que, segundo TANEMBAUM 
(2003), atua na camada de aplicação e funciona como uma base de dados hierárquica e 
distribuída. É o serviço responsável por realizar as traduções dos nomes de domínios (ex.: 
www.pesquisa.edu.br) em seus respectivos endereços IP (Internet Protocol). Como observado 
em HUNT (2004), o endereço IP nada mais é que uma representação binária formada por 
quatro octetos que recebem, cada octeto, um valor decimal entre 0 e 255. O módulo DNS 
existente em cada computador, chamado de resolver, precisa do endereço IP da máquina que 
se quer acessar para, então, estabelecer uma conexão com a mesma. 

A hierarquia DNS pode ser comparada a uma árvore invertida, que vai da raiz (o 
domínio “.”), passando pelos Domínios de Auto Nível (.br, .pt, .com, .gov), os TLD’s, até chegar 
ao domínio da máquina acessada. O www (World Wide Web) utilizado comumente no início 
de cada nome é uma convenção que indica que o endereço acessado faz parte da Internet. 
COSTA (2006) observa que quanto mais a esquerda está escrito o domínio em determinado 
nome, mais auto ele está na hierarquia. 
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A tarefa de tradução de nomes funciona atendendo a um esquema de perguntas e 
respostas entre os servidores. Em seu trabalho, BURITI (2006), faz uma clara descrição do 
serviço de tradução de nomes. Primeiro o cliente (resolver) estabelece uma comunicação com 
o servidor mais próximo (servidor do provedor de acesso a Internet, por exemplo) e pergunta 
a ele qual é a resposta do endereço consultado. Se o servidor consultado for o responsável 
pela zona da pergunta ele mesmo envia uma resposta. Numa consulta recursiva, se o servidor 
não souber a resposta ele sai pela malha DNS procurando o servidor responsável pelo domínio 
que o resolver está procurando. Com a resposta em mãos o servidor pode, então, enviá-la 
para o resolver, que vai poder estabelecer a conexão desejada.  

A comunicação entre o cliente e o servidor, e entre os próprios servidores durante as 
interações de tradução de nomes, é feita utilizando o protocolo UDP (User Datagram 
Protocol). Já as transferências de zona entre os servidores são feitas por conexões TCP 
(Transmission Control Protocol). TANEMBAUM (2003) e HUNT (2004) descrevem o 
funcionamento de cada um desses protocolos de transporte. Através de suas descrições se 
observa a fragilidade do protocolo UDP, que por não ser orientado à conexão, não fornece a 
segurança necessária em algumas transações. 

1.2 Hierarquia DNS 

Quando se quer fazer alguma requisição de endereço IP, o resolver envia a consulta 
UDP para um servidor DNS e aguarda a resposta. Ele reenvia a consulta caso ela não seja 
respondida dentro de um tempo determinado (TTL). O resolver pode fazer uma consulta 
recursiva ou uma consulta interativa.  

A consulta recursiva é a mais utilizada. Nela o resolver apenas envia para o DNS 
configurado na máquina a requisição e aguarda a resposta. Se o DNS padrão não souber 
responder a pergunta ele procura pela rede o servidor que pode responder e envia a resposta 
para o resolver.  

Na consulta interativa é o resolver que sai na rede à procura do servidor responsável 
pelo domínio a ser consultado. Primeiro, o resolver envia a pergunta para o servidor DNS 
padrão, se ele não souber responder ele envia uma mensagem com opções de servidores para 
o resolver consultar e tentar encontrar a resposta. O resolver, então, reenvia a pergunta para 
algum desses servidores, se eles não souberem responder enviarão na resposta o endereço 
dos servidores que eles acham que podem responder a requisição. O resolver continua 
enviando as perguntas até encontrar o domínio do endereço que está procurando e obter a 
resposta. 

Os servidores DNS podem ser classificados em três tipos, o servidor Master, o Slave, e 
o de Cache. É no servidor Master onde estão configurados os arquivos de zona da rede. O 
servidor Slave apenas copia os arquivos de zona dos servidores Master. Esse esquema facilita 
o gerenciamento da rede, porque é preciso configurar apenas um servidor Master para cada 
zona, além do tráfego ser distribuído entre os servidores Master e Slave. Tanto os servidores 
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Master como os Slave são tidos como servidores autoritativos, pois são eles que respondem 
por suas zonas. 

O Servidor de Cache apenas armazena resultados das consultas realizadas em cache, 
com o objetivo de reaproveitar esses resultados em futuras requisições para os mesmos 
domínios. Isso agiliza o processo de consultas DNS. Esse tipo de servidor é chamado de 
servidor recursivo, porque ao receber consultas, ele as direciona para o servidor autoritativo 
responsável pelo domínio que consultado. 

1.3 Problemas do Serviço de Tradução de Nomes 

Apesar de sua grande importância, durante o planejamento do DNS não se visava 
desenvolver um sistema que se adequasse as medidas de segurança necessárias para a 
Internet de hoje. Podem-se destacar como grandes ameaças enfrentadas pelo serviço de 
tradução de nomes o Ataque de Negação de Serviços, o Sequestro de Zona e o DNS Spoofing. 
Essas ameaças causam problemas por todo o mundo. 

Os atacantes buscam, na maioria dos casos, comprometer o funcionamento adequado 
de um determinado dos servidores, através do ataque de negação de serviço, ou enviar 
páginas falsificadas para o usuário com o intuito de obter dados confidenciais, através do DNS 
Spoofing, como senhas de bancos e documentos importantes. 

O ataque de negação de serviços, por exemplo, visa deixar o servidor atacado 
indisponível. Ele é feito enviando um número de requisições DNS muito superior ao suportado 
pela máquina atacada em um pequeno espaço de tempo, o que congestiona o tráfego e 
compromete o sistema. 

BURITI (2006) fez uma análise dos tipos mais comuns de ataques sofridos pelos 
servidores de nomes, o DNS Spoofing, o Cache Poisoning, a Interceptação de Pacotes, dentre 
outros problemas que comprometem o funcionamento do serviço. Segundo ele, no DNS 
Spoofing o atacante captura o pacote enviado pelo servidor de cache durante uma consulta 
recursiva e lhe envia como resposta um pacote que aponte para o seu domínio, antes da 
resposta correta ser enviada pelo servidor autoritativo. Como não há autenticação da origem 
da resposta ou dos dados contidos nela, o primeiro pacote que chega ao servidor é tomado 
como verdadeiro. Esse pacote vai ficar, então, armazenado em cache até seu TTL expirar. 
Durante o seu tempo em cache todas as consultas que forem feitas sobre o referido domínio 
serão respondidas com a resposta falsa. A figura a seguir ilustra esse ataque: 
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Figura II: DNS Spoofing 

A FCCN (2010), no documento oficial de implementação do DNSSec no domínio “.pt”, 
descreve os problemas de segurança deste protocolo e aponta a implementação das 
atualizações de segurança como um mecanismo que previne vários dos ataques citados 
anteriormente. CAMPOS e JUSTO (2011), em documentação oficial publicada pelo Registro.br, 
também descrevem vários dos problemas de segurança do protocolo DNS e incentivam a 
implementação das atualizações de segurança como forma de prevenir muitos desses 
ataques. 

 1.4 Atualizações de Segurança para o Servidor de Nomes de Domínios 

Para tentar prevenir diversas das ameaças de segurança existentes no DNS, foram 
criadas um conjunto de atualizações de segurança chamadas de DNSSec (especificado nas 
RFCs 2535, 3833, 4033, 4034, 4035 e  4641). Como observado em AITCHISON (2005), o 
DNSSec se distingue da versão anterior do protocolo, porque nele são adicionados quatro 
Resource Records (RRs) que visam garantir a autenticidade e integridade dos dados: o RRSIG, 
DNSKEY, NSEC e DS. Os novos RRs adicionam à atualização de segurança assinaturas de chaves 
assimétricas, utilizadas para assinar digitalmente os arquivos de zona.  

  1.4.1 Assinatura Digital 

A assinatura digital é um tipo de criptografia assimétrica, onde o hash da mensagem é 
criptografado com a chave privada e decriptografado com a chave pública. BARBOSA (2003) 
descreve esse método de criptografia, explica que ele garante tanto a autenticidade como a 
integridade dos dados. Isso porque, ao receber a mensagem, a chave pública de seu dono é 
utilizada para decriptografar o hash de seu cabeçalho (garantindo a autenticidade) e o 
algoritmo de criptografia é usado para gerar, a partir da mensagem, um novo hash que é 
comparado ao anterior, e se não for igual a mensagem é considerada falsa (o que garante a 
integridade). A assinatura digital não garante a confidencialidade dos dados, pois qualquer 
pessoa pode obter a chave pública de uma zona, mas como mostrado, garante a 
autenticidade e a integridade da mensagem. 
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 CAMPOS e JUSTO (2011) descrevem, em seu tutorial, a utilização da assinatura digital 
durante as requisições DNS. Eles explicam que cada zona possui ancorada a chave pública de 
todas as suas zonas delegadas. Assim, ao implementar um servidor autoritativo, ele precisa 
ter ancorado em sua zona apenas as chaves públicas dos TLDs que utilizam o DNSSec.  

  1.4.2 Resource Records 

COSTA (2006) descreve os Resource Records como a menor unidade de informação 
disponível no DNS. Segundo ele os RRs, que são de diversos tipos, possuem cada um uma 
função específica. Todos os RRs possuem um tipo de informação que pode estar contida na 
mensagem DNS. Eles são configurados nos servidores Master. 

AITCHISON (2003), BURITI (2006) e CAMPOS e JUSTO (2011) descrevem os quatro 
novos Resource Records adicionados no DNS durante a implementação de sua atualização de 
segurança. Através das descrições, pode-se determinar a função de cada RR. 

O registro DNSKEY (Public Key) é utilizado para armazenar as chaves públicas de cada 
zona, já o RRSIG (Resource Record Digital Signature) é utilizado para a assinatura digital do 
RRset (conjunto de recordes do DNS). O registro NSEC (Next Secure) é o utilizado para 
informar, na resposta negativa, a não existência de uma zona. O registro DS (Delegation 
Signer) é utilizado na autenticação entre domínios e subdomínios. 

2. METODOLOGIA 

Para se implementar o DNSSec, primeiro configura-se o serviço de tradução de nomes 
normalmente. Depois, a partir dos comandos específicos de criação das chaves e delegação de 
zonas, o DNSSec é instalado. 

A configuração do DNS pôde ser dividida em duas partes, a configuração do resolver e 
do servidor. Na instalação dos servidores podem-se escolher entre alguns softwares 
aplicativos, o Bind (Berkeley Internet Name Domain) é o mais popular e pode ser 
implementado em ambientes híbridos, por isso foi o utilizado nos estudos.  

Durante a configuração e dos testes nos servidores foram utilizadas duas máquinas 
que trabalhavam em ambiente Linux, com Debian 5. As duas máquina funcionavam como 
servidores master de seus respectivos domínios. Os domínios utilizados nos testes foram 
exemplo.local.br e exemplo2.local.br. A implementação do serviço seguiu os passos 
estabelecidos por CAMPOS e JUSTO (2011). 

Para se instalar o Bind versão 9, basta digitar o comando:  

apt-get install bind9 

Instalado o Bind9, foi necessário manipular quatro arquivos para configurar o serviço 
de tradução de nomes: o /etc/hosts, o /etc/resolv.conf. o /etc/bind/named.conf.local e o 
/etc/bind/db.local. No arquivo /etc/resolv.conf foi informado o IP e o domínio, tanto da 
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interface de busca (search) como do servidor DNS local. No arquivo /etc/hosts, foi informado 
o domínio e o IP do localhost e do DNS local. No arquivo /etc/bind/named.conf.local foi 
informado o domínio do servidor, ser ele é master ou slave e o diretório onde está o arquivo 
de zona. O arquivo /etc/bind/db.local é o arquivo de zona do domínio, é nele que estão todas 
as informações sobre a zona manipulada, assim como a associação de endereço IP a nome de 
domínio.  

Para configurar o arquivo named.conf.local do Master do primeiro domínio bastou 
adicionar no final do arquivo as linhas abaixo: 

zone “exemplo.local.br” IN {   //Domínio do servidor master 
  type master;   // tipo do servidor 
  file “/etc/bind/db.local”;  //Diretório do db.local 
}; 
 

Para o outro domínio, no segundo servidor, foi feito o mesmo procedimento alterando 
algumas informações da nova zona: 

zone “exemplo2.local.br” IN {   //Domínio do servidor master 
  type master;   // tipo do servidor 
  file “/etc/bind/db.local”;  //Diretório do db.exemplo2 
}; 
 

Além disso, é necessário a criação dos arquivos de zona, também para cada servidor, 
pois cada um é autoritativo da sua respectiva zona. O arquivo de um dos servidores ficou 
como segue: 

@  IN SOA debian.exemplo.local.br. hostmaster.exemplo.local.br. ( 
   2011082501; serial  

28800; refresh 
7200; retry 
604800; expire 
86400; minumum 
) 

  NS debian.exemplo.local.br. 
debian   A 10.49.1.48  
www   A 10.49.1.48 
@    A 10.49.1.48 
 
 

Na primeira linha do arquivo, foi informado o tipo do arquivo (de Internet), o endereço 
do servidor e o endereço de e-mail do administrador da rede. Entre os parênteses foram 
informadas configurações relacionadas ao tempo necessário para atualização desse arquivo e 
o tempo de sincronismo. Nas linhas oito e nove foi informado o endereço do servidor de 
nomes. Nas demais linhas foram relacionados o domínio dos servidores da rede a seus 
endereços IP.  

Para se implementar as atualizações de segurança bastou utilizar, sequencialmente, os 
seguintes passos no servidor autoritativo de cada domínio: 

• Primeiro passo, comando para criação das chaves: 
dnssec-keygen -r /dev/urandom -f KSK -a RSASHA1 -b 1024 -n ZONE exemplo.local.br 

0974



ALVES & SILVA (2011) 
 

 

 

• Segundo passo, comando para assinar a zona: 
dnssec-signzone -S -z -o exemplo.local.br db.local 

• Terceiro passo, alterar a referência para o novo arquivo de zona criado 
automaticamente: 

zone “exemplo.local.br” IN {   
 type master; 
 file “/etc/bind/dB.local.signed”; //novo arquivo de zona mudou 
}; 
 

Na configuração dos servidores é preciso adicionar a chave pública do servidor raiz. 
Essa chave pode ser obtida no site do Registro.br e é adicionada dentro de um arquivo criado 
no /etc/bind, no cenário fictício, chamamos esse arquivo de chave.key. O arquivo ficou como 
segue:  

managed-keys { 
. initial-key 257 3 8 
“AwEAAagAIKlVZrpC6Ia7gEzahOR+9W29euxhJhVVLOyQbSEW0O8gcCjFFVQUTf6v58fLjwBd0YI0Ezr
AcQqBGCzh/RStIoO8g0NfnfL2MTJRkxoXbfDaUeVPQuYEhg37NZWAJQ9VnMVDxP/VHL496M/QZxkjf5/
Efucp2gaDX6RS6CXpoY68LsvPVjR0ZSwzz1apAzvN9dlzEheX7ICJBBtuA6G3LQpzW5hOA2hzCTMjJPJ
8LbqF6dsV6DoBQzgul0sGIcGOYl7OyQdXfZ57relSQageu+ipAdTTJ25AsRTAoub8ONGcLmqrAmRLKBP
1dfwhYB4N7knNnulqQxA+Uk1ihz0="; 
}; 
 

Dentro do arquivo /etc/bind/named.conf.options, no do campo options, se habilitou a 
utilização do DNSSec:  

options { 
  ... 
dnssec-validations yes; 
}; 
 

Adicionou-se, no /etc/bind/named.conf, uma referência para o arquivo chave.keys 
(através do include) e depois se reiniciou o Bind: 

include “/etc/bind/chave.keys”; 

Num cenário real, para se implementar o DNSSec, é necessário que se registre o 
servidor no site do Registro.br. Como no cenário as requisições não saíram do ambiente de 
teste, isso não foi feito.  

3. ANÁLISE DOS DADOS 

Para comprovar a viabilidade e o correto funcionamento do DNSSec, alinhando assim o 
conhecimento teórico com a prática, foi criado um cenário, em rede local, para obter o 
tráfego das mensagens que o protocolo faz uso, o mesmo está ilustrado conforme a Figura III. 
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Figura III: Esquema de consulta DNSSec 

Como se queria extrair apenas as requisições que ocorrem entre o servidor recursivo e 
o autoritativo por determinada zona, foi adicionado no servidor recursivo o primeiro domínio 
de busca como sendo o de exemplo.local.br. Assim ele não precisa ir até o servidor raíz para 
responder as consultas sobre exemplo.local.br. 

Na situação proposta, o servidor que irá fazer a recursão recebeu o IP 10.49.1.52, 
enquanto o servidor autoritativo recebeu IP 10.49.1.48, já o resolver, 10.49.1.56. Para 
capturar todo o tráfego de dados foi utilizado o analisador de protocolos de rede WireShark 
versão 1.1.3. Sua utilização permite uma melhor visualização dos dados, o que possibilita 
extrair de forma mais rápida e simples as informações úteis para a pesquisa. 

O tráfego foi gerado a partir de uma requisição de acesso a página web 
www.exemplo.local.br pelo resolver ao servidor recursivo. Como no arquivo 
named.conf.options deste servidor está configurado o IP do servidor autoritativo, ele será o 
primeiro servidor que o recursivo consultará quando for resolver algum nome. Entre resolver 
e recursivo não se utiliza o DNSSec nas requisições, apenas o protocolo DNS. Já nas 
requisições entre o recursivo e o autoritativo, se observou o uso do DNSSec.  

No trâmite de dados são destacadas cinco mensagens que demonstram o uso do 
DNSSec entre o recursivo e o autoritativo, conforme ilustra a Figura IV, o que não ocasiona um 
aumento considerável para o processamento do servidor. O detalhamento dessas mensagens 
será feito a seguir. 

 

Figura IV: Captura de Tráfego via Wireshark 
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No Wireshark foi capturada a primeira consulta entre recursivo e autoritativo, de 
número 1178, é uma requisição DNS tradicional em busca do número IP para o nome 
www.exemplo.local.br. No segundo momento, a mensagem 1179, o servidor autoritativo 
responde o recursivo com sua assinatura (RRSIG), conforme Figura V, que indica que o 
servidor está assinado e usando DNSSec.  

 

Figura V: Trecho de detalhes da mensagem RRSIG 

Logo em seguida, mensagem de número 1180, o servidor recursivo, ao receber a 
resposta a assinada do autoritativo, solicita o seu DNSKEY (chave pública) para poder 
decriptografar hash da mensagem, verificando assim a autenticidade e integridade da 
mensagem. 

 

Figura VI: Trecho de solicitação da DNSKEY 

 Acrescenta-se que na mensagem anterior existe a presença do EDNSO, que caracteriza 
o serviço de DNSSec devido a quebra da limitação do tamanho da PDU do UDP DNS em 521 
bytes. Na mensagem 1881, o autoritativo responde a consulta DNSKEY: 
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Figura V: Trecho de resposta da DNSKEY 

Informadas as chaves o recursivo pode, então, enviar a requisição de endereço IP para 
o autoritativo, observado na mensagem 1182: 

 

Figura VI: Trecho de requisição de IP 

Na mensagem 1183, o autoritativo responde a consulta anterior e envia informações 
sobre a zona, como o número serial do arquivo de configuração, qual é o número de 
atualização do arquivo, o seu TTL, o e-mail do administrador da rede, dentre outros. 

 

Figura VII: Trecho de resposta de requisição de IP 

Com posse da resposta, o recursivo a envia para o resolver, utilizando apenas o DNS 
padrão. Todas essas mensagens trocadas demonstram a utilização do serviço e comprovam o 
seu real funcionamento. Para o usuário que fez a requisição do site www.exemplo.local.br a 
utilização do DNSSec é imperceptível. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao termino da pesquisa, observou-se que as atualizações de segurança para o serviço 
de tradução de nomes são de fácil implementação e trazem muitos benefícios de segurança 
para a rede. Com a utilização dos registros RRSIG e DNSKEY, são garantidos a autenticidade e 
integridade das informações trocadas nas mensagens. Esses recursos previnem ataques que 
são direcionadas ao tráfego entre recursivo e autoritativo, como a poluição de cache.  

Além dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos para calcular a relação custo 
benefício da utilização do serviço, pretende-se em trabalhos futuros, aprofundar estudos 
relacionados a segurança da informação.  Esses estudos se darão através de simulações de 
ataques aos servidores que usam a nova tecnologia para testar o seu funcionamento perante 
os riscos da rede.  
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RESUMO  
 

Este artigo aborda resultados de pesquisas 
realizadas na área de informática, com ênfase na área 
de robótica. A tecnologia é o grande motor que 
impulsiona o desenvolvimento mundial, e a área da 
robótica juntamente com a programação impulsionam 
o grande e crescente desenvolvimento das indústrias, 
que necessitam de estratégias para aumentar a sua 
produtividade. As inúmeras formas e métodos de 
programação tornam cada vez mais fáceis para as 
indústrias que suas atividades sejam realizadas com 
rapidez e sem riscos aos seus empregados, pois a 

programação de robôs tornou atividades que outrora 
eram perigosas e demasiadamente cansativas para o 
homem em atividades fáceis de serem realizadas. 
Iremos nos deter ao LEGO Mindstorms NXT, um robô 
que pode ser montado e programado de acordo com a 
necessidade do programador, com fácil montagem e 
programação, que podendo ser utilizado por 
estudantes que estão iniciando o estudo nessa área e 
também útil como uma ferramenta de 
aperfeiçoamento do raciocínio lógico. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  NXT, NXT-G e programação. 

 

LEARNING PROGRAMMING USING LEGO MINDSTORMS NXT  

ABSTRACT  
 

This article shows results of research in 
computer science, with focusing on robotics. 
Technology is the important engine that drives global 
development, and robotics along with the program 
driving the development of large and growing 
industries that need strategies to increase your 
productivity. Numerous forms and programming 
methods make it increasingly easier for industries 
that their activities are carried out quickly and 

without risk to their employees, because the 
programming of robots has activities that were once 
dangerous and too tiring for the man in easy activities 
to be performed. We will focus the LEGO Mindstorms 
NXT, a robot that can be assembled and programmed 
according to the developer's needs, with easy 
installation and programming that can be used by 
students who are beginning to study this area and 
also useful as a tool to improve the logical reasoning. 

 

 KEY-WORDS: NXT, NXT-G  and programing. 
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INTRODUÇÃO 
 

No corrente século as tecnologias tem se desenvolvido cada dia mais rapidamente, as 
pessoas sentem a necessidade de realizar tarefas de forma mais rápida e fácil. Realizar um 
cálculo, conversar com pessoas que estão longe, e muitas outras atividades necessárias no dia 
a dia das pessoas e empresas.  Outrora, essas atividades eram realizadas de forma muito mais 
lenta e muitas vezes difícil, pela carência da tecnologia dos tempos antigos. 

A programação tem uma enorme participação para que muitas atividades hoje 
pudessem ser realizadas de forma simples, rápida e fácil. A programação é a criação de 
programas para determinada finalidade. Programar permite a criação de programas que 
realizam vários tipos de tarefas, desde as mais simples como escrever, até as mais complexas, 
como corrigir provas de vestibular. Dependendo da necessidade do programador, as 
possibilidades de programas são infinitas, dependendo somente da criatividade do 
programador e da necessidade da sociedade. 

Programar vem se tornando cada vez mais comum, simples e fácil com linguagens de 
programação (um método padronizado para expressar comandos para um computador). 
Existem várias linguagens de programação como, por exemplo: Java, C++, PHP e entre muitas 
outras que podem ser utilizadas. O programador pode escolher a linguagem que mais lhe 
agrada e a mais indicada para o problema a ser resolvido. Infelizmente não existe uma 
linguagem de programação indicada para resolver todos os tipos de problemas em diversas 
plataformas computacionais. Algumas são indicadas para a construção de sites, outras para a 
programação de processadores e componentes eletrônicos e outras são utilizadas para 
softwares comerciais ou científicos. No NXT a linguagem de programação é gráfica, sendo de 
fácil compreensão e podendo ser utilizada para fins didáticos. 

Com as linguagens de programação, o programador desenvolve algoritmos que são 
representados por código fonte. O código fonte escrito pelo programador é a sequência de 
passos que devem ser realizados para que o programa possa realizar a sua função. Após a 
realização da escrita do código fonte, este é traduzido para o código de máquina, o qual pode 
ser executado pelo computador através do processador. 

A programação pode ser utilizada com várias finalidades e de várias formas. Uma delas 
é a programação de robôs, como o Mindstorm, que são utilizados para realizar tarefas em 
indústrias, casas, e muitas outras finalidades. Uma das grandes importâncias dos robôs é que 
eles podem realizar tarefas que são perigosas, entediantes e fisicamente difíceis demais para 
serem realizadas por seres humanos. 

Todos os benefícios provenientes da programação não são fáceis de alcançar, pois é 
necessário primeiramente obter um estilo diferente de pensamento, conhecido como lógica 
de programação. Muitos iniciantes desistem de programar pois não conseguem aprender essa 
lógica ou utilizam ferramentas de aprendizagem que não são adequadas para iniciantes. 

Este artigo tem como objetivo apresentar aos leitores uma ferramenta de 
aprendizagem de programação, onde os usuários poderão desenvolver e aprender os 
procedimentos de programação do NXT. Neste artigo, iremos focar os benefícios alcançados 
com o uso dessa ferramenta com o objetivo de aprendizagem de programação. 
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FUNDAMENTAÇÃO SOBRE OS AMBIENTES E AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 
 

O ambiente de programação é softwares que auxiliam no processo de 
desenvolvimento de outro novo software. Esses também são chamados de IDE (Integrated 
Development Enviroment ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento), alguns exemplos de 
IDE são: Eclipse, Netbeans e InteliJ IDEA.(Eclipse.org. (2010); Boudreau, T.; (2002); JetBrains, 
I.; (2009)). Estes ambientes reúnem características e ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento de programas, o que torna a programação mais rápida e simples de ser 
realizada. Algumas das ferramentas que são encontradas nos ambientes de programação 
incluem: 

• O compilador, que transforma o código fonte do programa para o código de 
máquina. 

• O linker, utilizado para ligar os vários pedaços do código fonte, transforma os 
códigos em um programa executável, que pode ser executado em qualquer 
computador ou dispositivo. 

• O depurador, que serve para auxiliar no encontro de erros no código fonte do 
programa, para que a qualidade do mesmo seja aprimorada. 

Os ambientes de programação são utilizados em conjunto com as linguagens de 
programação. As linguagens de programação são os softwares utilizados para escrever o 
código fonte do programa. Existem inúmeras linguagens de programação, cada uma com suas 
vantagens e desvantagens. A grande vantagem de se ter várias linguagens de programação é 
que fica a critério do programador escolher a que melhor se adapta a sua necessidade. 
Algumas das linguagens mais conhecidas são: 

• Java é uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida na 
década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling, 
na empresa Sun Microsystems (ARNOLD, K., GOSLING, J. E HOLMES, D.,2000). 

• C, criada em1972, por Dennis Ritchie, no AT&T Bell Labs, para desenvolver o 
sistema operacional Unix (TONDO, C.L., GIMPEL, S.E., ET AL, 1988). 

• C++, desenvolvida por Bjarne Stroustrup em 1983 no Bell Labs, como um 
adicional à linguagem C (STROUSTRUP, B., 1997). 

Como visto acima, os programadores que atuam hoje tem várias ferramentas que os 
auxiliam para a prática da programação. Estas ferramentas vêm se aprimorando a cada dia, e 
consequentemente a programação tem ficado mais fácil de ser realizada. No entanto, novas 
necessidades estão surgindo nesse contexto computacional. 
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LEGO MINDSTORMS NXT 
 

O Lego Mindstorm NXT é um kit para montagem de robôs, lançado pela Lego no final 
de julho de 2006 (MINDSTORM NXT, 2011). Existem vários ambientes de programação e 
simulação para o Lego Mindstorm NXT, dentre os diversos ambientes pode-se focalizar em um 
especialmente, o NXT-G. NXT-G (NXT- Gráfica) é um ambiente de programação simples e 
descomplicado, com uma interface intuitiva, tornando-se muito fácil a sua utilização. Pela 
grande facilidade de ser utilizado, é recomendado para pessoas que não tem experiência com 
programação. O código fonte é construído simplesmente arrastando e conectando os blocos 
de comando em uma sequência de instruções. Toda a programação no NXT-G é realizada 
através dos blocos de comando que são encaixados e formam o programa. Através do blocos 
de comando, é possível reproduzir sons, calibrar aceleração, usar sensores e assim por diante. 
Esta linguagem de programação é fornecida junto com o robô NXT.  

Para utilizar o NXT-G é necessário anteriormente comprar o kit de robótica NXT. 
Assim, a aquisição pode trazer altos custos para projetos em estágio de iniciação ou 
simplesmente para pessoas que desejam aprender a programar. Uma alternativa para o NXT-
G é o LMS (Lego Mindstorms Simulator, ou Simulador Lego Mindstorms). 

METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

Iremos apresentar agora, um projeto simples, e descomplicado de ser realizado com o 
ambiente de programação NXT-G, este projeto é fácil de ser realizado e pode servir como 
base para aqueles que estão iniciando com a programação do LEGO MINDSTORMS NXT. Este 
programa consiste basicamente em fazer o NXT se movimentar em linha reta por 5 (cinco) 
segundos e fazer uma curva. 

Vamos iniciar fazendo a apresentação da tela principal do programa, esta tela fornece de 
início duas opções (figura 1), create new program – criar novo programa, ou, open recente 
program – abrir um programa recente. A opção que deve ser escolhida neste caso é criar um 
novo programa.  
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 Figura 1: Apresentação da tela principal do NXT-G com assistente. 

Após escolher a opção criar novo projeto, o programador irá se deparar com a 
interface gráfica do NXT-G (figura 2), neste local existem as ferramentas, opções e tudo mais 
que é necessário para a programação do NXT. A interface gráfica é fácil de ser entendida, pois 
é intuitiva, fazendo com que a programação seja ainda mais fácil de ser realizada. Do lado 
esquerdo existem os ícones que demonstram as ferramentas existentes no programa, como 
por exemplo, as ferramentas move, sound, loop e dentre outras. 

 

Figura 2: interface gráfica do NXT-G com um exemplo. 

0984



SILVA, MEDEIROS JR & DAMASCENO (2011)  
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 6 
 
 

O NXT-G contém as mesmas funcionalidades de qualquer outro programa, como a área de 
trabalho, as barras de título, menu, a área de trabalho e tudo mais que existe em qualquer 
outro programa comum. 

Iremos iniciar o programa com a ferramenta move, esta ferramenta é responsável pelo 
movimento do NXT, faz com que o mindstorms se mova, ao clicar nesta ferramenta o 
programador se depara com várias opções que são mostradas no canto inferior da tela, ao 
mudar uma destas opções automaticamente o ícone mostra a alteração realizada. No caso do 
programa que esta sendo construído, a opção duration será mudada de rotations para 
seconds e o tempo para 5 segundos (figura 3), ou seja, NXT irá se mover para a frente com a 
utilização dos motores C e B, e a duração deste movimento será de 5 segundos. 

 

Figura 3: demonstração da mudança das opções das ferramentas no NXT-G. 

Após o ter programado o robô para andar para frente por 5 segundo, o próximo passo é fazer 
com que o NXT realize uma curva, para isso continuaremos utilizando a ferramenta move. 
Iremos adicionar na área de trabalho do NXT-G, mais um ícone de movimento (figura 4).  

Duração 5 Segundos
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Figura 4: Inserção de mais um ícone de movimento. 

Este ícone de movimento foi adicionado, mas neste caso ele será utilizado para fazer com que 
o NXT faça uma curva, para que isso aconteça iremos mudar novamente a opção rotatations 
para seconds e, além disso, iremos mover a seta de direção de reto para curva, para isso 
ocorrer é necessário arrastar a seta de direção para o lado que se deseja realizar a curva 
(figura 5), neste caso iremos arrastar a seta para o lado direito. Devemos observar que quanto 
mais longe do centro da reta maior será a curva. 

 

Figura 5: Demonstração de como se fazer uma curva com o NXT. 

Seta de direção. 
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Neste caso será realizada uma curva de 1 (um) segundo. Este é um dos programas mais 
simples que pode ser realizado com o NXT-G, este programa faz com que o NXT ande em linha 
reta durante 5 segundos e após faça uma curva de 1 segundo para o lado direito. 

ANÁLISE E INTEPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

O bolsista autor deste trabalho cursa o segundo ano do ensino médio, não é 
estudante de curso técnico na área de informática, iniciou estudos em informática há 
aproximadamente 11 meses e reside em uma cidade do interior do estado, o que dificulta o 
acesso aos materiais de estudo na área, como livros especializados e o amplo conteúdo 
disponível na Internet. 

O aluno exercitou a utilização do ambiente NXT-G, contudo essa ferramenta exige a 
conexão com o robô físico para simular seu funcionamento, por outro lado a instituição não 
tinha adquirido os robôs. Este empecilho motivou estudos sobre os simuladores e foi 
identificado que a maioria deles são tecnologias fechadas (SIMPLYSIM, 2011; NXT-G, 2011). O 
ambiente de simulação LMS foi melhor ambiente de simulação livre, nele o aluno conseguiu 
estudar e identificar praticamente vários dos conceitos teóricos vistos em linguagens de 
programação e seus conceitos básicos. Isso proporcionou maior motivação e avanço nos 
estudos mais rapidamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O kit LEGO MINDSTORMS é uma ótima alternativa de aprendizagem para aqueles que 

querem ingressar no mundo da programação de robôs, pois é um kit fácil de ser trabalhado, 
principalmente quando é programado através de softwares como o NXT-G que é uma 
ferramenta gráfica, indicada para crianças, simples e descomplicado.  

Observa-se a grande importância de estudar e aprofundar os estudos a cerca da 
temática programação, pois é uma área que vem crescendo juntamente com o 
desenvolvimento tecnológico mundial, e consequentemente traz o crescimento na demanda 
de profissionais e ferramentas para esta área, principalmente para a área da robótica. 

As aplicações utilizando o NXT-G são inúmeras, desde programar softwares simples 
até programas com alta complexibilidade, dependendo das necessidades do programador. O 
que pode dificultar os estudos de programação com o NXT-G é o fato de que o mesmo só 
executa os programas criados utilizando os robôs físicos, ou seja para visualizar o programa 
funcionando é necessário ter o Lego Mindstorm NXT . 
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ELABORAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM COM ACESSIBILIDADE PARA O PROITEC 
 

 

 
RESUMO 
 

Este artigo descreve a elaboração dos 
Objetos de Aprendizagem produzidos para o 
ProITEC no ‘INSTITUTO’, como também 
apresenta o próprio Programa de Iniciação 
Tecnológica e Cidadania (ProITEC). Explica o que 
são objetos de aprendizagem (OA), assim como 
foi o processo de construção do OA em questão. 
Aborda em seguida os meios acessíveis utilizados 
nesse projeto, e como estes foram 

implementados, para que dessa forma os OAs 
possam ser utilizados por pessoas usuárias de 
ferramentas acessíveis – como os leitores de 
tela. Este aponta também as equipes de 
profissionais envolvidas – professores de 
diversas áreas e alunos com conhecimentos em 
tecnologias, e a importância de conteúdos 
didáticos digitais para favorecer o ensino-
aprendizagem na educação à distância.

 
 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Acessibilidade, Educação. 

 

 

DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECTS ACCESSIBLE TO PROITEC 
 

ABSTRACT  
 

This article describes the development of 
Learning Objects produced for the ProITEC 
’INSTITUTE’, but also presents itself Initiation 
Program Technology and Citizenship (ProITEC). 
Explains what they are learning objects (OA), as 
was the process of building the OA in question. 
Then discusses the means used in this project 
affordable, and how they were implemented, so 

that the OAs can be used by people who use 
accessible tools – such as screen readers. This also 
points to the team of professionals involved – 
teachers and students from various fields with 
expertise in technology and the importance of 
digital educational content to facilitate teaching 
and learning in distance education. 

 

 KEY-WORDS: Learning Objects, Accessibility, Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo foi gerado com o principal objetivo de apresentar o desenvolvimento 

do trabalho desempenhado no COTIC/EAD, pelos alunos Priscilla Machado, Ivana Mara 

Tavares, Elizama das Chagas Lemos, Joeldson Damasceno, Ystallonne e Wagner de Oliveira, 

graduandos do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. A proposta principal consiste na elaboração de um software 

que venha atender as necessidades geradas pelos alunos do ProITEC portadores de 

necessidades especiais, sendo focado naqueles que tem ausência/pouca visão. 

Inicialmente será feita uma explicação sobre o que é os CDDs (Conteúdos Didáticos 

Digitais) ou Objetos de Aprendizagem (OA), explicitando os motivos de se escolher este 

recurso como auxilio a melhoria do ensino em sala de aula. Destacando como a construção do 

material é disposta, apresentando a equipe que trabalha montando o mesmo. É importante 

ressaltar que há a preocupação por parte de pesquisadores e educadores de que esses 

objetos possam ser explorados principalmente por pessoas que apresentem algum tipo de 

deficiência. Para tanto, é necessário pelo menos estar preocupado em torná-los acessíveis. 

(PRATA e NASCIMENTO, 2007). 

Em seguida temos uma explicação sobre o que seria acessibilidade, conceituando a 

mesma e destacando sua funcionalidade para a informática e internet. Apresentando as 

tecnologias vigentes hoje que auxiliam deficientes dos mais variados a poder utilizar o 

computador e a web no seu dia-a-dia, incluindo assim essa parcela da população que ficava 

marginalizada por falta de mecanismos auxiliares nessas tarefas. 

A descrição dos testes realizados na ADVERN com deficientes visuais para ver se o CCD 

adaptado para deficientes visuais realmente estaria usual para os mesmos e condizente com 

as normas previstas pela W3C. Já que a W3C prescreve normas para auxiliar na inclusão dos 

deficientes a web, tornando permeável de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida 

poder utilizar produtos, serviços e informações prestados pela internet. 
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As tecnologias da informação vêm mudando a vida em sociedade através de grandes e 

positivas mudanças nas formas de se comunicar e até mesmo de se relacionar. Baseando-se 

nesse fato, muitos professores acreditam que a utilização dos computadores, tem auxiliado de 

forma a melhorar a aprendizagem nas salas de aula. Usando programas para ensinar algo que 

às vezes é de difícil compreensão por parte dos alunos, o que se tornou um método bastante 

adotado, exatamente acreditando que esta seja uma saída para incrementar a aprendizagem.  

Dentro dos diversos recursos que podem ser utilizados, destacam-se aqui os Objetos 

de Aprendizagem também conhecidos como Conteúdos Didáticos Digitais. Os Objetos de 

Aprendizagem utiliza-se de imagens, animações e applets, documentos VRML (realidade 

virtual), arquivos de texto ou hipertexto, dentre outros. Os mesmos possuem a liberdade de 

serem implementados sobre qualquer formato ou mídia, mas que mantenham a idéia 

principal que é desenvolver o lado reflexivo do estudante não o prendendo a um só contexto.  

Os motivos da escolha de se utilizar os Objetos de Aprendizagem como recurso, vai 

muito além da restrição de implementação, diz respeito também a fatores como a rápida 

manutenção já que são simples e flexíveis, fácil atualização por utilizarem um mesmo banco 

de dados pra filtrar todas as informações, aplicabilidade em vários campos ou cursos já que 

podem ser facilmente adaptáveis a uma nova temática e por fim a sua utilização nas diversas 

plataformas de ensino em todo o mundo. 

Na construção do material dos CDDs é disposta uma equipe composta pela parte 

pedagógica, a tecnológica e a de design.  O grupo consistente pela construção pedagógica do 

material trabalhará com as referencias de ensino que serão aplicadas no CDD, vão escolher os 

assuntos que irão compor o quesito educativo do material. Já a parte de design, vai ser 

responsável pelo formato da estrutura visual do material, junto a estes trabalharão em 

conjunto os responsáveis pela parte de tecnologia. Estes vão ser os responsáveis pela parte de 

criação das mídias em que o material será confeccionado, em suma, vão implementar o que 

for proposto pelo design e equipe pedagógica. 

A princípio o projeto de elaboração dos Objetos de Aprendizagem (OA) para os alunos 

do PROITEC foi desenvolvido para integrar a gama de alunos interessados em ingressar no 
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IFRN através deste programa. Como o desenvolvimento do material de suporte para esses 

alunos começou a ser elaborado imediatamente após a aprovação do projeto, a parcela da 

população que possui necessidades especiais não foi levada em conta de imediato.  

Os Objetos de Aprendizagem são elaborados com as provas aplicadas nos anos 

anteriores como avaliação para os alunos ingressantes pelo PROITEC, em forma de material 

digital. Podendo através deste, ser realizada a leitura dos textos presentes na prova, 

responder as perguntas e avaliar quantas questões foram respondidas corretamente.  

Este projeto parte da ideia da inclusão total dos alunos interessados a ter acesso ao 

material, implementando assim formas que tornem esse material acessível aos demais 

portadores de necessidades especiais. Auxiliando desde comandos de saída de áudio 

acessíveis aos leitores de telas até zoom e auto contraste para aqueles com necessidades 

visuais menos severas. 

Este projeto existia inicialmente desenvolvido em Flash, porém não possuía 

acessibilidade, então a implementação da acessibilidade foi iniciada para adequar o OA ao 

objetivo principal do projeto. No decorrer do projeto surgiu a dúvida de qual seria a 

linguagem que tornaria esse CDD mais acessível, logo após algumas entrevistas e dicas de 

programadores chegamos à conclusão de que o HTML seria a linguagem que mais ofereceria 

suporte a inserção da acessibilidade. A partir do momento em que a linguagem a ser utilizada 

ficou clara foi possível dar procedência a implementação do CDD de forma acessível. 

ACESSIBILIDADE: 

Acessibilidade é um termo utilizado para indicar a permeabilidade de pessoas com 

deficiências ou mobilidade reduzida possam utilizar produtos, serviços e informações, bem 

como participar de atividades, as quais normalmente são excluídas. Dentro desse conceito, 

foram criadas políticas e normas para a inclusão dessas pessoas dentro das normas da 

sociedade, de modo que as mesmas possam participar de forma mais ativa. 
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Na questão arquitetural e urbanista, a acessibilidade vai ser presente através das obras 

e serviços para adequação das áreas urbanas as necessidades de inclusão. Seguindo essa 

normatização, a informática também ira oferecer recursos para que a inclusão dos deficientes 

se faça presente, através de programas que oferecem acessibilidade aos portadores das mais 

variadas deficiências a utilização das utilidades provenientes dos computadores.  

Os portadores de deficiência motora ou dificuldade na coordenação motora (idosos 

podem se encaixar aqui) receberam como recurso os teclados virtuais, que consiste num 

software que permite a entrada de dados do tipo texto através de um teclado inscrito na tela, 

onde as teclas do mesmo são ativadas pelos cliques do mouse ou um dispositivo apontador e 

há uma conversão da imagem em caractere de texto e a inscrição da mesma na tela do editor 

em questão. 

Aos portadores de problemas de fala foi introduzido o sintetizador de voz, que consiste 

na produção de uma voz humana artificial, este recurso pode ser um software ou um 

hardware que converte a linguagem textual em linguagem falada. Este recurso foi trabalhado 

e adaptado para dar origem aos dispositivos utilizados pelos deficientes visuais. 

Aos deficientes visuais as ferramentas oferecidas serão os monitores Braille, 

navegador web textual, ampliador de tela e os mais famosos leitores de tela ou também 

conhecidos leitores de ecrã (os mais utilizados são o Orca que é código aberto e 

extremamente útil; e o NVDA que é um software livre para ambiente Windows), também 

chamados leitores de tela, que são softwares que transpassam textos e imagens da tela 

através do meio sonoro, ou seja, leem o que está inscrito na tela para o usuário. 

Não só a arquitetura e a informática desenvolveram recursos para a inclusão dos 

deficientes em suas atividades, a internet também teve seus avanços nesse campo. A W3C ou 

World Wide Web (consórcio de empresas, órgãos governamentais e organizações 

independentes que regem os padrões para a web) desenvolveu normas para auxiliar na 

inclusão dos deficientes a web através de recomendações que regem desde o tipo de fonte a 

ser usado até questões referentes ao código HTML e CSS. O W3C, através da WAI, publicou 

diretrizes para acessibilidade web, chamadas de Recomendações para Acessibilidade de 
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Conteúdo Web (WCAG), seu principal objetivo é assegurar um conteúdo compreensível e 

navegável. 

 

Os recursos utilizados para desenvolver o CDD em HTML com acessibilidade foram: 

JavaScript (DOM+JQuery), CSS e XML. Sendo o JavaScript uma linguagem de script que possui 

suporte para programação funcional e apresenta recursos como funções utilizadas nas 

linguagens populares, o DOM (Document Object Model) auxiliando na interação dos objetos 

em HTML, XHTML e XML, o JQuery uma biblioteca JavaScript que traz funções pontas para 

simplificar os scripts que interagem com o HTML e o CSS (Cascading Style Sheets) uma 

linguagem de estilo usada em documentos escritos em uma linguagem de marcação para 

definir a apresentação da página. 

As principais ferramentas de desenvolvimento incluíram o Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (ou simplesmente IDE, do inglês Integrated Development 

Environment) Adobe® Flash® Professional CS5.5, os softwares de design Adobe® Photoshop® 

CS5.5 e Adobe® Illustrator® CS5.5, além do Adobe® Dreamweaver® CS5.5, cuja utilização foi 

fundamentalmente a produção dos códigos empregando as linguagens de programação HTML 

5, CSS, JavaScript, XML e Schema. Vale ressaltar ainda a importância da linguagem 

ActionScript™ 3.0 utilizada dentro da IDE supracitada na geração de elementos interativos.  

 

Como ferramentas de acessibilidade, as avaliações ou validações foram feitas através 

de recursos automáticos que realizaram uma pesquisa no código implementado emitindo 

relatórios indicando falhas relacionadas a acessibilidade em consonância com as prioridades 

apontadas nas Diretrizes para a Acessibilidade dos Conteúdos da Web ‐ 1.0.  

O número de avisos em relatórios de acessibilidade normalmente supera em muito a 

quantidade de erros listados. Isso ocorre em razão da capacidade limitada das regras que 

podem ser testadas automaticamente por esses softwares (QUEIROZ, 2006).  

Devido as significantes divergências entre as ferramentas de avaliação de 

acessibilidade, em especial, no seguimento dos Web Standards (padrões Web), para um 

resultado mais apurado faz-se altamente recomendável a realização de sucessivos e 
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numerosos testes em diferentes softwares, plataformas e sistemas operacionais, o que leva 

em consideração o conceito de Acessibilidade, que por sua vez, diz respeito a tornar os 

conteúdos digitais produzidos o mais universal possível, que atenda as necessidades especiais 

de qualquer indivíduo permitindo-o visualizar e utilizar adequadamente os conteúdos e que 

possa abranger as mais variadas configurações de dispositivos intermediadores do acesso 

(computadores pessoais, notebooks, celulares, tablets, etc), por exemplo. 

 

Os avaliadores efetivamente considerados durante as atividades foram: 

• WebXact (Bobby); 

• Hera (em português); 

• Examinator (em português); 

• Cynthia; 

• DaSilva (em português); 

• Valet. 

 

O design foi estruturado para tornar o acesso das informações para o leitor de tela 

mais fácil e dentro dos padrões da ABNT de acessibilidade. As informações contidas no CDD 

são extraídas diretamente de um arquivo XML facilitando a possível mudança de prova, 

tornando admissível o manuseio das informações sem precisar alterar o HTML em si. O estilo 

foi tratado de maneira simples com CSS externo tornando mais fácil também fazer possíveis 

futuras alterações. 

O corpo do CDD é constituído por DIVS as quais são alocadas uma dentro da outra em 

forma de containers e conteúdo, e redimensionadas de acordo com a resolução da tela. O 

desenvolvimento desse projeto se deu de forma progressiva com algumas exceções quando 

foi necessário voltar e reformular táticas para melhorar o desempenho geral do projeto ou 

quando houve questionamentos quanto a melhor forma de implementação, gerando um 

tempo de pesquisa relativo ao problema. 
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O JQuery está sendo usado apenas na apresentação dos textos, a propriedade 

“hidden” auxiliou a esconder e mostrar o texto quando solicitado. Já o JavaScript é parte 

fundamental no processo de desenvolvimento desse CDD, tendo em vista que foi usado para 

praticamente todas as outras funcionalidades, tais como: zoom, contraste, escala de cinza e 

principalmente o acesso ao XML através do DOM. Apesar de ser uma linguagem simples o 

javaScript possibilitou o acesso a todos os recursos precisos para a conclusão desse projeto. 

O recurso “alt” utilizado nas tags: input, img e área, junto com o atributo “tabindex” 

que dita ao TAB a ordem em que os itens da página serão acessados ao pressionar a tecla, 

possibilitou a inserção da acessibilidade nos recursos necessários para tornar o CDD acessível 

para pessoas com baixo, médio e alto grau de deficiência visual. 

Os testes foram feitos com deficientes visuais de alto e médio grau, possibilitando 

assim a avaliação real do projeto no quesito acessibilidade e usabilidade. O usuário Jesse de 

Araújo que perdeu a visão há quase 10 anos, comentou que o CDD era interessante de se 

navegar e possibilitava o acesso ao conteúdo de forma rápida e pratica. Ele ainda falou que 

seria interessante a inserção de ideias como essa para a realização de provas como as do 

ENEM e concursos públicos, criticando os fiscais que precisam ler as provas para ele, e a falta 

de paciência da parte deles, justificando que seria mais rápido e calmo responder 

questionários elaborados dessa maneira. 

No caso do usuário entrevistado Allan Anderson, que possuí médio grau de deficiência 

visual, falou que os efeitos como auto contraste e escala de cinza ficou ótimos, ele gostou do 

CDD como um todo, só criticou o zoom, mas já foi ajeitado segundo suas dicas. 

Segundo as entrevistas, tendo acesso a um leitor de tela como o NVDA ou Jaws é 

possível navegar pelo CDD sem mouse e com o monitor desligado tranquilamente, mostrando 

assim que o projeto foi desenvolvido com êxito, possibilitando o preenchimento do 

questionário imposto no CDD de forma clara e rápida. 

TESTES: 
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A fase de testes se deu no dia 09 de Novembro de 2011, sendo realizada na ADEVIRN 

(Associação de Deficientes Visuais do RN) . O programa foi testado por dois representantes do 

instituto em questão, sendo eles Jessé de Araújo (Professor de informática na ADEVIRN, 

totalmente deficiente visual) e Allan Anderson (Aluno do professor Jessé, portador apenas de 

uma dificuldade visual e não sendo totalmente deficiente visual).  

O teste com Allan Anderson consistiu em deixar o mesmo utilizar o material livremente 

sem auxilio e ver como o mesmo se saia ao utilizar o programa em questão. No principio o 

usuário ficou confuso com a primeira tela sem entender muito a onde clicar, mas depois de 

observar bem, entendeu que deveria seguir no avançar para que a tela de disciplinas fosse 

chamada e pudesse escolher qual testar. 

Foi então escolhido pelo mesmo testar as questões referentes à prova de matemática, 

o usuário disse ter afinidade com a matéria e ficou muito interessado em ver como eram as 

questões. Ele ficou curioso para saber sobre as funcionalidades dos botões de acessibilidade e 

achou muito útil os botões de zoom e principalmente o de auto-contraste. 

Nosso objetivo ao usar boas práticas de programação dentro do projeto foi para 

orientar às boas práticas, ressaltando os vícios normalmente praticados por programadores 

inexperientes; bem como conscientizar e incentivar a construção de códigos fontes simples e 

claros. Dentre as práticas orientandas usadas foram à endentação, nomeação de variáveis, 

comentários, organizando do projeto, Backup e outras orientações básicas, tais como: Uso de 

descrições de objetos para leitores de telas e affordance.   

 

• Endentação: É uma organização visual dos códigos fontes do projeto, elas permitiram 

que os programadores navegassem mais facilmente entre as centenas de linhas de 

códigos. 

• Nomeação de variáveis: É preciso nomear as variáveis com nomes claros com 

significado ao que nelas serão armazenado. Nunca deve ser chamada apenas por uma 

letra. Seu nome deve ter um significado lógico, de forma que alguém apenas lendo o 

nome, consiga imaginar o que deve ser armazenado na variável. 
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• Organização do projeto: Nesse item foi requisitada uma organização de pastas para o 

projeto, pastas só pra imagens, outras só para bibliotecas, entre outras.  

•  Backup: É fazer copia de segurança ou versionamento do projeto a cada vez que algo 

novo for adicionado ou modificado. 

• Descrição de objetos: Recomenda-se que se torne uma prática fazer descrição de tudo 

o que possui interatividade dentro do sistema, trata-se de tornar os objetos visíveis 

aos leitores de tela. 

• Affodance: Esse é um tipo de ajuda visual, que orienta através de uma descrição da 

funcionalidade de um determinado objeto, que pode ser o que se destina o botão, um 

determinado campo de formulário.  

Independente da tecnologia usada à qualidade do produto a ser desenvolvido e 

qualidade de seu trabalho, além de implementações corretas e testadas, dependerão de 

regras simples como que foram citadas acima. É importante colocar em prática as boas 

práticas de programação. Portanto é preciso programar de forma simples e clara, para que 

outras pessoas, caso precisem alterá-lo, possa entender sem muito esforço. O mesmo 

facilitará na implementação de códigos de acessibilidades e usabilidade. 
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GLOSSÁRIO: 

 

Adobe® Flash® Professional CS5.5: (antes: Macromedia Flash) é um software primariamente 

de gráfico vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - utilizado geralmente para a 

criação de animações interativas que funcionam embutidas em navegador web e também por 

meio de desktops, celulares,  smartphones, tablets e televisores. O produto era desenvolvido 

e comercializado pela Macromedia, empresa especializada em desenvolver programas que 

auxiliam o processo de criação de páginas web. 

 

Adobe® Photoshop® CS5.5: é um software caracterizado como editor de imagens 

bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos 

editores vetoriais) desenvolvido pela Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos 

editores de imagem profissionais, assim como o programa de fato para edição profissional de 

imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. 

 

O Adobe® Dreamweaver® CS5.5: (antes: Macromedia Dreamweaver) é um software de  

desenvolvimento voltado para a web criada pela Macromedia (adquirida pela Adobe 

Systems). Suas versões iniciais serviam como um simples editor HTML WYSIWYG ("What You 

See Is What You Get", ou "O que você vê é o que você tem"), porém a versão corrente 

incorpora um notável suporte para várias tecnologias web, tais como XHTML, CSS, JavaScript, 

Ajax, PHP, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion e outras linguagens Server-side. 

 

Adobe® Illustrator® CS5.5: é um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado 

pela Adobe Systems. 

 

ActionScript™ 3.0: é uma linguagem de programação orientada a objetos baseada em 

ECMAScript, utilizada principalmente para construção de aplicações RIA (do inglês RIA: Rich 

Internet Applications (Aplicações Ricas de Internet)). É executada em uma máquina virtual 

(AVM - "ActionScript Virtual Machine"), atualmente na versão 3.0 que está disponível no 

Adobe Flash Player (plug-in encontrado em navegadores web) e também no ambiente Adobe 
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AIR. Além disso, ActionScript™ é também a linguagem de programação da plataforma Adobe 

Flash, tendo sido originalmente desenvolvida como um meio para os desenvolvedores 

programarem dinamicamente, melhorando a eficiência do desenvolvimento de aplicações que 

vão desde uma imagem simples à uma expressivamente complexa animação. 
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Anexos: 

 

Figura 1 – CDD página inicial 

 

 

Figura 2 – CDD página inicial (Auto Contraste) 
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Figura 3 – CDD página inicial (Escala de Cinza) 

 

 

Figura 4 – CDD página disciplina Português 
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Figura 5 – CDD página disciplina Português (Auto Contraste) 

 

 

Figura 6 – CDD página disciplina Português (Escala de Cinza) 
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Figura 7 – CDD página disciplina Português (Zoom) 

 

 

Figura 8 – CDD funcionalidades 
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RESUMO  
 

Devido à contínua evolução tecnológica, a 
produção em larga escala, o barateamento dos 
componentes de fabricação e consequentemente, do 
produto final comercializado, dispositivos eletrônicos 
são comprados e descartados em curtos prazos de 
tempo, aumentando a quantidade do e-lixo ou lixo 
eletrônico. O descarte inadequado desses componentes 
trás prejuízos ao meio ambiente e à população que 

habita as imediações dos locais onde os detritos são 
abandonados. Algumas medidas vêm sendo tomadas 
para minimizar esses prejuízos, dentre as quais 
citaremos a proposta de reutilização de componentes 
eletrônicos que vem sendo realizada pelo IFRN, no 
Campus Parnamirim, por meio do projeto de 
Reutilização de Sucatas de Computadores.

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: lixo eletrônico, reciclagem, computador, e-lixo, eletrônicos. 

 

E-WASTE: DEVELOPMENT OF SMALL PROJECTS WITH THE REUSE OF ELECTRONIC COMPONENTS 
IN IFRN  

ABSTRACT  
 

Due to the continuous technological evolution, 
the large-scale production, the cheapening of 
manufacturing components and, consequently, the final 
product marketed, electronic devices are purchased and 
disposed of in short periods of time, increasing the 
amount of e-waste or electronic waste. The improper 
disposal of these components back losses to the 

environment and the population living in the vicinity of 
where the waste is abandoned. Some steps are being 
taken to minimize these losses, among which we quote 
the proposed reuse of electronic components, has been 
done by IFRN, Campus Melbourn, through the project 
Reuse Scrap Computers.

 

 KEY-WORDS: electronic waste, recycling, computer, e-waste, electronics. 
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E-LIXO: DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS PROJETOS COM A REUTILIZAÇÃO DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS NO IFRN 

 
INTRODUÇÃO 
 

A atual tendência de produtos eletrônicos mais baratos e descartáveis disponíveis no 
mercado, conduzida pela evolução da indústria de eletro-eletrônicos, aumentou o consumo e 
o rápido descarte de equipamentos eletrônicos. Uma vez descartados, grande parte desses 
produtos, que possuem elementos químicos tóxicos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, 
são abandonados em lixões ou incinerados. Outros milhares são exportados, na maioria das 
vezes, ilegalmente de países desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos e Japão para países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como os situados na Ásia. Nesses países, 
trabalhadores de ferros-velhos e até mesmo crianças, são expostos a uma grande quantidade 
de produtos químicos tóxicos (GREENPEACE, 2006). 

De acordo com estudo realizado pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente 
(Pnuma) em fevereiro de 2010, o Brasil é o país que produz maior quantidade de e-lixo per 
capita anualmente. Das 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico geradas por ano no 
mundo, o Brasil abandona 96,8 mil toneladas métricas de microcomputadores, sendo cada 
brasileiro responsável pelo descarte de aproximadamente meio quilo desse lixo por ano. Isso 
sem contar a quantidade de outros eletro-eletrônicos, como celulares, os quais apenas 2% são 
descartados de forma adequada (SMAAL, 2009). 

Com o intuito de estabelecer meios adequados para o descarte do lixo eletrônico e 
promover a fiscalização desse descarte fundamentado em lei, foi criada em agosto de 2010 a 
lei 12.305 ou PNRS (sigla para Política Nacional de Resíduos Sólidos). O artigo 33 desta lei 
evidencia a obrigatoriedade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes em 
realizar a logística reversa dos produtos eletroeletrônicos e seus componentes (conforme 
inciso VI). Ou seja, o consumidor deve entregar o objeto inutilizado em pontos de coleta 
(geralmente, a própria loja onde o produto foi vendido) e esse ponto de coleta tem a 
obrigação de destinar o produto descartado ao fabricante ou importador, onde o objeto será 
reutilizado, reciclado ou descartado da forma correta. 

Embora já exista uma legislação destinada a adequar o descarte de lixo eletrônico, a 
fiscalização no país ainda está em estágio inicial e precário. Dessa forma, algumas iniciativas 
tomadas por instituições como o IFRN, visam minimizar os danos causados ao meio ambiente 
e à saúde pública devido ao acúmulo de elementos químicos provenientes do e-lixo despejado 
em aterros sanitários. Tais elementos químicos poluem os solos, rios e canais de irrigação, 
atingindo a fauna, flora e habitantes do lugar. 

Para que iniciativas como a que será descrita nos próximos tópicos sejam realmente 
eficazes, faz-se necessária a colaboração dos principais interessados na qualidade de vida e no 
bem-estar: a sociedade. A população, os comerciantes, os gestores das indústrias e 
organizações de todo o tipo podem e devem colaborar, seja doando equipamentos antigos 
que estão em desuso por seus donos e que serão reutilizados, seja enviando-os para os 
pontos de coleta locais, onde os materiais provavelmente serão reprocessados e 
transformados em novos produtos para comercialização. 
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PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DE SUCATAS DE COMPUTADORES 
 

O projeto de Reutilização de Sucatas de Computadores, desenvolvido no IFRN – 
Campus Parnamirim desde maio deste ano, apesar de receber essa denominação, não se 
restringe a coleta de computadores: já foram coletados diversos tipos de equipamentos como 
scanners, impressoras, rádios, antigas máquinas de escrever e até mesmo telefones 
defeituosos. 

O principal objetivo desse projeto é reutilizar componentes eletrônicos que seriam 
descartados de forma inadequada na natureza e enviar o restante dos resíduos inutilizáveis 
para pontos de coleta locais onde os mesmos serão reprocessados e transformados em novos 
produtos. Assim, a população local e o meio ambiente estarão livres da contaminação por 
elementos químicos tóxicos despejados indiscriminadamente na natureza. 

Além de beneficiar a natureza e os habitantes locais, o projeto visa utilizar os materiais 
recolhidos no e-lixo em atividades práticas de algumas disciplinas ministradas nos cursos 
técnicos do Campus, como por exemplo, nas aulas de eletricidade e eletrônica. Essas 
disciplinas, que costumam ser demasiadamente teóricas, repletas de cálculos e muitas vezes 
cansativas para os alunos, tornam-se interessantes quando apresentadas de forma prática, 
onde os cálculos e teorias ensinados em sala de aula são comprovados em laboratório por 
meio de experimentos. Dessa forma, o projeto serve também como instrumento e incentivo 
ao conhecimento. 

A iniciativa ainda proporciona a reutilização do lixo eletrônico na construção de 
pequenos projetos, como o que será descrito nos próximos tópicos e outros que serão 
realizados posteriormente. 

Para que as ações citadas acima sejam possíveis, o projeto passa continuamente por 
três fases:  

• 1ª fase: recebimento de doações; 
• 2ª fase: triagem do e-lixo para avaliações; 
• 3ª fase: manutenção, construção de novos equipamentos ou desenvolvimento de projetos e 

encaminhamento de materiais restantes aos pontos de coleta.   
Essas três fases, que serão descritas de forma sucinta a seguir, são necessárias para 

que seja dada a destinação adequada ao lixo eletrônico.   

 

1ª FASE: RECEBIMENTO DE DOAÇÕES 
 

Como o próprio nome evidencia, a primeira fase consiste no recebimento de doações 
de lixo eletrônico: equipamentos antigos, defeituosos, que foram substituídos por dispositivos 
mais avançados ou perderam a utilidade para seus donos. Como já citado, o projeto não se 
restringe à reutilização de computadores apenas, mas de qualquer equipamento eletro-
eletrônico, como scanners, impressoras, aparelhos de som, telefones, máquinas de Xerox e 
datilografia, dentre outros dispositivos. 

Desde que foi iniciado, o projeto recebeu várias doações de empresas locais, órgãos 
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governamentais e da comunidade em geral, totalizando mais de cem equipamentos, entre 
microcomputadores, monitores, impressoras, scanners, estabilizadores, roteadores, telefones, 
aparelhos de som e placas eletrônicas. 

Os equipamentos frutos de doações foram inicialmente armazenados em um dos 
laboratórios do instituto, como mostra a figura 1 abaixo. 

 

 
Figura 1 – Início do projeto: armazenamento dos primeiros dispositivos doados. 

 

Após a fase inicial de recebimento de doações e do armazenamento dos 
equipamentos, foi iniciada a 2ª fase do projeto, relacionada à triagem de dispositivos. 

 

2ª FASE: TRIAGEM PARA AVALIAÇÃO 
 

O processo de triagem de equipamentos foi realizado da seguinte forma: primeiro os 
equipamentos eram testados a fim de verificar quais ainda funcionavam ou quais 
componentes internos ainda estavam em boas condições de uso. Feitos os testes iniciais, os 
equipamentos que funcionavam eram reservados para posterior manutenção e os que não 
funcionavam eram desmontados e suas peças separadas por tipo, conforme figura 2.  

 

 
Figura 2 – Triagem das peças retiradas dos equipamentos. 
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Foi realizada a quantificação das principais peças retiradas dos equipamentos, 
culminando nos dados apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Quantização das peças. 

COMPONENTE  QUANTIDADE 

Fonte 48 

Memória 15 

Placa-mãe 31 

Disco Rígido 16 

Driver de CD-ROM 28 

Motor de impressora/scanner 28 

 

Após a triagem inicial das peças dos equipamentos, estas foram testadas a fim de 
realizar uma nova triagem, separando as que funcionavam e as que não funcionavam. Nesta 
segunda triagem, as peças que funcionavam foram armazenadas para uso posterior em 
manutenção de dispositivos e as que não funcionavam foram desmontadas, sendo retirados 
vários componentes eletrônicos a partir da dessoldagem realizada nas placas dos circuitos 
eletrônicos internos às peças. Da dessoldagem das placas dos equipamentos, foram obtidos 
os componentes eletrônicos apresentados na figura 3 a seguir. 

 

 
Figura 3 – Triagem dos componentes eletrônicos existentes nas placas de circuito impresso. 
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3ª FASE: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO OU DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
 

A terceira e última fase consiste em uma das mais importantes: após a separação de 
peças e componentes eletrônicos, é chegada a hora de realizar a manutenção de 
equipamentos ainda em funcionamento, a construção de novos equipamentos utilizando o 
conjunto de peças obtido a partir da desmontagem dos dispositivos doados ou ainda o 
desenvolvimento de pequenos projetos objetivando a reutilização de componentes 
eletrônicos que não podem ser utilizados na manutenção ou fabricação de equipamentos. 

Como o principal objetivo do projeto é reutilizar os componentes em aulas práticas e 
na criação de pequenos projetos, alguns componentes eletrônicos, como diodos e resistores, 
já foram utilizados em aulas práticas de eletricidade e eletrônica. O primeiro projeto 
construído foi um testador de LEDs (Diodos Emissores de Luz) utilizando-se um protoboard 
onde um circuito em paralelo foi montado para verificar se os LEDs estavam funcionando 
corretamente, conforme apresentado na figura 4.   

 

 
Figura 4 – Testador de LEDs, utilizando componentes eletrônicos retirados do e-lixo. 

 

Utilizando o testador de LEDs, foram verificados 30 LEDs e alguns dos muitos resistores 
obtidos do lixo eletrônico. De posse desses componentes eletrônicos, surgiu a ideia de um 
segundo projeto: fabricar uma árvore de natal utilizando LEDs, resistores e circuitos 
integrados. Para isso, um circuito foi criado e desenhado utilizando o software Proteus para 
posterior impressão utilizando-se uma impressora a laser. Depois de impresso, o desenho do 
circuito foi colocado sobre a placa de cobre e um pano foi colocado sobre o desenho. Logo 
após, um ferro doméstico quente foi passado sobre o pano, fazendo pressão sobre ele e o 
papel a fim de realizar a transferência do layout do circuito para a placa de cobre.  

Após a transferência do desenho para a placa de cobre, a mesma foi pintada utilizando 
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uma caneta hidrográfica (ou permanente) e então envolvida em uma mistura de percloreto de 
ferro. Essa mistura é utilizada para corroer a placa nos locais que não foram pintados, 
desenhando o circuito. 

Os passos descritos para a fabricação da placa de circuito impresso são mostrados na 
junção de imagens da figura 5 apresentada a seguir. 

 

 
Figura 5 – Passos realizados para a confecção de uma placa de circuito impresso. 

 

Uma vez pronta a parte principal do projeto, foi iniciada a confecção da árvore com 
LEDs. Primeiro, foram desenhados em papel 28 círculos que correspondem aos furos que 
seriam feitos posteriormente em uma placa de acrílico, utilizando um ferro de solda, para 
inserir os LEDs, dando forma à árvore. Após a perfuração da placa de acrílico, os LEDs foram 
inseridos e colados com cola-quente para garantir que ficariam presos à placa. Esses passos 
são apresentados na figura 6 a seguir. 
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 Figura 6 – Passos realizados para a confecção da árvore de natal. 

 

A última etapa consiste em montar o circuito já criado na placa de circuito impresso, 
ligar os LEDs ao circuito e fornecer energia para que a árvore acenda. O uso de circuitos 
integrados serve para controlar o acendimento da árvore: uma vez que as luzes verdes e 
amarelas no entorno da árvore estejam acesas, as luzes internas estarão apagadas. Quando as 
luzes internas estiverem acesas, as luzes que contornam a árvore estarão apagadas. Vale 
salientar que se trata de um circuito em paralelo, para que seja dispensada uma tensão não 
tão alta para alimentar os LEDs. 

 

PRÓXIMOS PROJETOS: NOVAS IDEIAS 
 

Além dos dois projetos descritos anteriormente, existe uma gama de possibilidades 
para a reutilização das peças que se apresentam em pleno funcionamento e que não serão 
desmontadas ou reutilizadas na manutenção de outros equipamentos. Novas ideias surgem 
quanto à reutilização dessas peças e os próximos projetos serão feitos baseados nas funções 
atribuídas a elas, conforme apresentado na tabela 2 a seguir.  
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 Tabela 2: Novas funções atribuídas às peças retiradas do e-lixo. 

COMPONENTE  UTILIDADE 

Fonte de computadores Fornecerão componentes para os 
projetos eletrônicos ou alimentarão os 

projetos com 5V, 3.3V e 12V. 

Transformadores Serão montados em base de acrílico com 
bornes para as aulas de eletricidade. 

LCD Fornecerão as bases para projetos e as 
lâmpadas para projetos elétricos. 

Disco Rígido Os motores serão amplamente utilizados 
em automação e seus discos em projetos 

de efeitos visuais.  

Driver de CD-ROM O laser pode ser reutilizado e o motor 
será utilizado em automação. 

Motor de 
impressora/scanner 

Serão reutilizados em projetos de 
controle de velocidade e automação.  

Monitor CRT Fornecerão componentes eletrônicos 

O tubo do monitor CRT Necessita de muito cuidado durante seu 
manuseio e por isso ainda não há uma 

definição para a sua reutilização. 

Carcaça de metal Base e utensílios 

Cabos e fiação Conexão entre os projetos, reutilização 
do cobre ou envio para a reciclagem. 

Baterias Alimentarão os projetos eletrônicos e 
quando inutilizada, será enviada para os 

postos de coleta. 

Placas de computadores, 
memórias e processadores 

Serão utilizados na confecção de quadros 
demonstrativos evolutivos desses itens 

para as aulas de manutenção de 
microcomputadores do campus. 
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RESUMO  
 

O trabalho em questão tem o intuito de 
associar o mundo digital, ou seja, informática com o 
momento angular de um aerogerador, desta forma, 
pode-se registrar ao longo de um período previamente 
estabelecido, a variação na velocidade do vento em uma 
determinada localidade por meio de analise de dados 
estatísticos, poderá chegar a resultados satisfatórios, 
entre eles a verificação em qual estação do ano 
apresenta maiores tendências a ventanias e 
consequentemente resultando se uma região está apta a 

apresentar um potencial eólico. Isto ocorrerá devido à 
utilização de um micro-controlador do modelo 
PIC18F4550, que por meio de programação será 
configurado em uma linguagem de alto nível chamada 
de C, tendo como ambiente de desenvolvimento o 
mikroC. O hardware será testado em um simulador, o 
PROTEUS. Assim o protótipo final poderá realizar e fazer 
as suas respectivas medições, cujas serão analisadas a 
cada rotação do aerogerador. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  microcontroladores, PIC, energia elétrica, protótipo, monitoramento. 

 

MONITORING PARAMETERS IN ELECTRIC POWER GENERATION USING MICROCONTROLLERS  

ABSTRACT  
 

The work in question is intended to associate 
the digital world, or computer science with the angular 
momentum of a wind turbine, thus, can be recorded 
over a predetermined period, the variation in wind 
speed at a given location through analysis of statistical 
data, you can reach satisfactory results, including 
checking on what time of year are more likely to winds 
and consequently resulting in a region is able to provide 
a wind potential. This will occur through the use of a 
microcontroller PIC18F4550 model, which is 
programmatically set to a high-level language called C, 

with the development environment to mikroC. The 
hardware will be tested in a simulator, the PROTEUS. So 
the final prototype can perform and make their 
measurements, which will be analyzed with each 
rotation of the turbine. 
 
 

. 

 

 

 KEY-WORDS: microcontroller, PIC, electrical energy, prototype, monitoring. 
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MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

UTILIZANDO MICROCONTROLADORES 

 
INTRODUÇÃO 
 

A ideia de se desenvolver um medidor eletrônico de energia elétrica surgiu da 
necessidade cada vez maior de se monitorar os parâmetros de geração de energia elétrica em 
parques de pequenas produções de energia eólica e solar na região do Mato Grande no 
estado do Rio Grande do Norte para medição remota de consumo. No projeto foi 
desenvolvido um protótipo para monitorar os valores de tensão e corrente gerados pelo 
aerogeador instalado no IFRN Campus João Câmara. Dessa forma, o circuito seria capaz de 
enviar informações internas como o valor da energia gerada totalizador e a presença ou não 
de fase.  

Este equipamento está sendo bastante procurado nos dia de hoje por empresas 
distribuidoras de energia para poder monitorar a geração de energia através de sistemas 
renováveis tais como Solar e Eólico. No sistema atual a empresa necessita de pessoas para ir 
até o local onde estão os pequenos geradores para com o auxílio de instrumentos de medição 
poder realizar o monitoramento dos parâmetros elétricos da energia gerada. 

Com isso, no projeto em questão, tem-se como objetivo desenvolver um circuito 
completo para medir o consumo de energia e se comunicar com um concentrador local. 
Entretanto, o que ainda se apresenta como fator limitante para este tipo de monitoramento é 
o custo de um medidor eletrônico com gerenciamento através de microcontrolador quando 
comparado ao sistema convencional de medidores de energia eletromecânicos. Medidores 
eletrônicos são caros porque utilizam componentes com grande precisão e possuem, ainda, 
baixa escala da produção. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para Noboru (2009), microcontroladores são pequenos dispositivos dotados de 
inteligência. Essa sua redução é proporcionada pelos milhões de transistores alocados em 
uma única pastilha de silício, sendo a partir disto chamados de Circuitos Integrados (CI). 
Estando assim na atualidade presentes em equipamentos digitais, como por exemplo: 
aparelhos de celulares, MP3, impressora, robótica e instrumentação. 

Segundo Ferreira (2002), para compreender como é executado o funcionamento 
desses dispositivos, necessita-se conhecer alguns conceitos sobre computação e 
programação. Sendo assim necessário partir de um contexto evolutivo, onde as primeiras 
máquinas programáveis foram os teares, que eram constituídas de números binários, que 
auxiliavam na sequência de trabalho da máquina. O que proporcionou o desenvolvimento dos 
computadores eletrônicos. Mas por possuírem inúmeras válvulas, aproximadamente 18000, 
isso requereria um gasto enorme de energia, então para melhorar o seu funcionamento 
voltado a menos gastos, surgiram os primeiros transistores, que ainda possuíam a vantagem 
de serem menos espaçosos, o que contribuía para a redução de tamanho dos computadores. 
Na década de 60,surgia um novo pensamento, em que instruções de um programa fossem 
executadas, por um semicondutor. No ano de 1969 a INTEL deu um grande avanço para o 
mundo digital, conseguiram integrar em um mesmo chip cerca de 2000 transistores e 
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lançaram no mercado o i4004 de 4bits, 46 instruções e clock de 740 Khz. Os 
microprocessadores obtiveram sucesso e com o passar dos anos inúmeras versões 
aprimoradas foram desenvolvidas. Como suas aplicações cresciam a cada dia, em conjunto 
com a miniaturização e diminuição de custos, mesmo assim ainda apresentavam um 
problema, a necessidade de outros componentes externos, como memória RAM e ROM. Para 
suprir essa falha surgiram os microcontroladores na década de 80,sendo estes mais simples, 
com memórias RAM e ROM, oscilador de clock e I/O internos, o que contribuía mais uma vez 
para possuírem um baixo custo, facilidade de programação, grande diversidade de periféricos 
internos, pois todos os componentes necessários estão contidos neles ,  resultando em uma 
excelente velocidade de execução. O que reforça a sua aceitação no mundo atual, levando a 
poupar tempo e espaço em sua produção. 

 Ferreira (2002), ainda afirma que programar é fornecer uma sequência determinada 
de comandos. Os computadores apesar de compreenderem uma diversidade de instruções, 
ainda é algo bastante reduzido, quando comparado à capacidade de associá-lo ao 
microcontrolador. Antes da sua invenção criavam-se complexos circuitos de controle para 
máquinas, sendo difícil de manipula-los, o que podia resultar em algo menos satisfatório para 
a necessidade real. Por isso usar dispositivos programáveis, pois um programa além de ser 
facilmente alterado, pode-se controlar uma máquina a partir de um programa, o que leva a 
uma maior simplicidade. 

Baseado nessa aplicabilidade foram feitos estudos dos microcontroladores e como os 
mesmo podem chegar a bons resultados, assim um circuito eletrônico será associado onde 
capturará e processará os sinais por meio de uma comunicação serial com uma plataformas 
responsável pela coleta de dados. Como consequência será necessário à utilização de uma 
linguagem de programação, mais conhecida como C. Esta foi escolhida devido sua alta 
aceitação mundial, grande eficiência, máximo controle e que ao mesmo tempo proporciona 
um fácil aprendizado para iniciantes. Essa linguagem é indicada como sendo de alto nível, o 
que inferi em uma menor interação entre o projetista e o hardware, com isto ocorrerá uma 
resolução da lógica do problema, não tendo como foco os detalhes internos do chip. 

O projeto irá consistir em duas etapas: análise do hardware e desenvolvimento do 
software. No primeiro momento será utilizado um Kit de desenvolvimento Neo201 que 
consiste em:  fonte de alimentação de 9Vdc, cabo USB, cabo de comunicação serial, placa de 
desenvolvimento, microcontrolador (PIC18F4550) e display 16x2.Este microncontrolador foi 
escolhido devido proporcionar a utilização da porta USB.O hardware poderá ser executado no 
PROTEUS, sendo um simulador que dispõe de qualquer recurso necessário. A alta eficiência do 
projeto em questão se dará adjuntamente com a arquitetura do PIC18F4550, onde sua 
estrutura está baseada em Harvard, isto é, apresenta dois barramentos: um para acessar a 
memória de dados e o outro o programa que necessita utilizar. O que dará uma maior 
vantagem no trafego de informações, conseguindo assim medir a variação do vento em uma 
região. Já o segundo será efetuado em uma linguagem C, tendo como ambiente de 
desenvolvimento o mikroC.  

 

 

HARDWARE E SOFTWARE UTILIZADOS 
 

O PIC4550 apresenta arquitetura do tipo RISC, possuindo 8bits associado a 32Kbytes 
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de memória de um programa gravado e 2048bytes de RAM, onde ficará as novas informações 
advindas do aerogerador- este suporta condições adversas de ventos como as mudanças de 
velocidade e direção- ao tocar as pás do rotor a cada rotação, assim ocorrerá o surgimento de 
uma tensão, que poderá ajudar na indicação da variação do vento. A sua alimentação, em se 
tratando de tensão, será entre 4V e 5,5V, com uma freqüência de funcionamento de 48MHz.O 
modelo em questão apresenta 40 pinos, podendo ser relacionados como portas de entrada e 
saída. Para configurá-lo utilizará o MPLAB. Falando-se do software, será criado um programa 
em linguagem C, responsável pela leitura da medição de parâmetros, onde cada volta das 
hélices devido ao momento angular será um novo dado. Estes serão armazenados e 
demonstrados em 4 displays de 7 segmentos multiplexados em que cada aplicação que esta 
intimamente relacionada a caracteres hexadecimais, cada envio de dados é efetuado de 
forma paralela através do PORTD alocado no PIC4550,em conjunto estará o display de LCD, 
pois é a interface de saída de caracteres e símbolos para um usuário, que será configurada de 
acordo com sua necessidade, como possui um controlador interno,então o torna bastante 
simplificado, podendo comunicar-se entre 4 ou 8 linhas de dados e 3 linhas para o controle.  

 

 
Figura 1: display de 7 segmentos 

 

Tabela 1: Conversão necessária para acionar os segmentos. 

DÍGITO ACIONAMENTO DO DISPLAY 

1 10000110 

2 11011011 

3 11001111 

4 11100110 

5 11101101 

6 11111101 

7 10000111 

8 11111111 

9 11100111 
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0 10111111 

 

A existência de um teclado matricial, composto de 16 teclas, quando o software em 
questão estiver sendo executado, ele permitirá a varredura de cada tecla. Tendo como 
objetivo verificar qual tecla foi acionado, quando encontrada ele reiniciará o processo de 
varredura a procura de outra tecla que poderá ou não está acionada. 

 

 
Figura 2:Teclado matricial 

 

A placa possui um bateria de NiCd (Níquel-Cádmio), ao retirar a alimentação externa o 
relógio permanecerá atualizado.Entretanto possui um cristal que influência o clock, este é um 
sinal. 

 

 
Figura 3: Relógio de tempo real (RTC) 

 

Para o processo de gravação e depuração no Kit foi utilizado o conector ICSP, que 
possui uma característica marcante a emulação em tempo real. 

O modelo Neo201 apresenta um módulo Aquecedor/Refrigerador, para justamente 
tentar regular a temperatura. Possuindo assim uma ventoinha para melhorar a circulação de 
ar. Sua velocidade devido ao duty-cicle pode ser controlada, assim a potência no resistor varia 
o sinal PWM de CCP2.Sendo sua leitura advinda do canal analógico PORTA. 
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Figura 4: Módulo Aquecedor/Refrigerador demonstrando a ventoinha 

 

Para que tudo ocorra de maneira desejável é necessário analisar a disposição dos 
encaixes em cada display, para não ocasionar danos nos mesmos. Seu ajuste pode ser 
efetuado utilizando o trimpot “contrast” alterando assim o contraste do display. A conexão do 
microcontrolador com o LCD é dada por meio de uma forma paralela, no modelo de oito bits. 
Para que cada caractere seja escrito em um local específico, sua posição será inscrita e 
enviada como comando, tendo como resultado algo escrito. No caso a visualização da 
variação da velocidade do vento. 

 

 
Figura 5: Display de LCD 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com tudo isso se percebe que o mundo necessita de mudanças para suprir suas 
necessidades futuras, sendo estas proporcionadas pela tecnologia. O que demonstra que 
tornará possível a utilização da informática associado ao funcionamento de um aerogerador. 
Assim por meio de analise de dados estatísticos, poderá chegar a resultados satisfatórios, 
entre eles a verificação em qual estação do ano apresenta maiores tendências a ventanias e 
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consequentemente resultando se uma região está apta a apresentar um potencial eólico.  

 Os resultados dos testes, mesmo sendo aproximados, espera-se que no circuito para 
medição de energia apresente um erro menor que 0,2%. 

Vale ressaltar que o aumento do erros poderá está relacionado a classe dos 
instrumentos a serem empregados nos testes, que apresentam variações superiores ao 
patamar de 0,1% pretendido para a aferição. Com isso, pode-se atribuir, em maior parte, a 
diferença entre os valores teóricos e práticos aos instrumentos de teste: a instabilidade do 
gerador de sinal para simulação da tensão da rede, e as imprecisões do voltímetro e do 
frequencímetro. 

Resultados que por meio de observação prática,  podem ser confirmados pelos testes,  
para se obter sucesso deve-se manter um nível de sinal em torno de 15 dBm acima do ruído, 
junto à unidade receptora. O teste será realizado em condições de ruído em torno de -60 dBm 
e os resultados para um nível de sinal no receptor em torno -45 dBm apresentarão BER menor 
que 1x10-6. 

Assim estima-se que ao estar dentro das especificações e as placas já possuem um 
grau elevado de acabamento, podendo-se concluir que o protótipo construído já se 
encontrará perto de um produto final. Entretanto, existem trabalhos que poderiam ser 
realizados para melhorar o produto final, tornando sua utilização mais confiável pela empresa 
distribuidora. 
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RESUMO  
 

Este trabalho propõe o projeto e a 
implementação de um simulador de circuitos digitais em 
modo protoboard, com a finalidade de tornar a transição 
da fase de simulação para o laboratório mais real e 
natural. O software deverá permitir a inserção de novos 
componentes,  assim  como  uma fácil  atualização  dos 
mesmos,  além  de  tornar possível a análise do circuito 
posto, como cálculo de corrente e tensão. Com o 

advindo  desta  ferramenta  espera-se  diminuir  o  
tempo  para  realização  das práticas  no  laboratório  de  
eletrônica  e  proporcionar  mais  segurança  nas 
montagens,  diminuindo  os  danos  aos  componentes  
e/ou  equipamentos eletrônicos. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  simulador de circuitos digitais, protoboard, software, eletrônica. 

 

PROPOSAL FOR A DIGITAL CIRCUIT SIMULATOR IN ORDER BREADBOARD  

ABSTRACT  
 

This present work suggests the project and 
implementation of a digital circuit simulator breadboard 
mode, with the aim of make the transition from the 
laboratory to simulate more real and natural. The 
software should allow the inclusion of new components, 
as well as an easy to update them, and make it possible 

to put circuit analysis such as calculation of current and 
voltage. With the arising of this tool is expected to 
decrease the time to carry out the practice in the 
electronics lab and provide more safety in assemblies, 
reducing the damage to components and/or electronic 
equipment. 

 

 KEY-WORDS: digital circuit simulator, breadboard, software, eletronic. 
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INTRODUÇÃO 

Na área educativa da eletrônica digital, há três fatores igualmente importantes: o 
conteúdo visto em sala de aula, a simulação da teoria, e a prática no laboratório, para verificar 
o resultado obtido nas simulações. 

No mercado existem vários simuladores de circuitos eletrônicos, tanto comerciais 
quanto livres. Dentre os principais, temos: CircuitMaker, Multisim, EWB, Proteus etc. Todos 
estes simuladores citados simulam os circuitos lógicos da mesma forma em que os alunos 
aprendem em sala de aula, visualizando portas lógicas de forma abstrata. A Figura 1 
representa um circuito multiplexador simulado utilizando o CircuitMaker. 

 

Figura 1 - Circuito multiplexador simulado 

Este tipo de visão é muito bom num primeiro momento, porém percebe-se uma certa 
dificuldade do aluno passar da simulação para o laboratório. Isso ocorre porque no 
laboratório a organização do circuito se baseia no uso de circuitos integrados ou CI’s (nos 
quais cada um possui duas ou mais portas lógicas que possuem a mesma função), e não em 
diagramas, como aparece na Figura 1. Tanto é que para fazer uso de um circuito integrado, 
deve-se primeiramente  conhecer o seu datasheet, que é um manual que indica como se dá a 
estrutura do CI internamente. A seguir, na Figura 2, temos a estrutura interna de um 7404, o 
qual implementa 6 (seis) portas lógicas NOT, na Figura 3, temos a estrutura de um 7408 (4 
portas AND) e na Figura 4 um CI 7432 (4 portas OR). 
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Figura 2 - Circuito integrado 7404  

 

Figura 3 - Circuito integrado 7408 

 

Figura 4 - Circuito integrado 7432 
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Pensando na implementação prática no laboratório do multiplexador representado 
pela Figura 1,  precisaríamos  de  apenas  um  CI  7404,  já  que necessitamos de apenas duas 
portas NOT (quatro ficariam sem utilização), um CI 7408, do qual utilizaríamos as suas 4 portas 
AND, além de um CI 7432, pois necessitaríamos de três portas OR (uma ficaria sem utilização). 

Daí surge a dúvida: “Como realizar as ligações?”. Isso acontece porque uma 
protoboard – ou matriz de contatos – possui regras próprias para que não haja  problemas  
práticos,  como  curtos-circuitos  ou  circuito  aberto, os quais os alunos não estão 
acostumados a lidar. 

A  Figura 5 representa  um  circuito  somador  desenvolvido  em  uma protoboard.  É  
importante  perceber  a  grande  diferença  existente  entre  a simulação que pode ser 
realizada em nível de software, como foi representada através da Figura 1, e a prática no 
laboratório (Figura 5), tornando difícil para o aluno estabelecer essa relação. 

 

Figura 5 - Circuito somador desenvolvido em protoboard 

O ideal é que na etapa de simulação dos circuitos, os alunos já pudessem entrar em 
contato com aquilo que eles terão de fazer no laboratório (modo protoboard). Isso traria uma 
série de vantagens, tais como: 

• Segurança na montagem dos circuitos por parte dos alunos; 
• Queda no tempo para montagem dos circuitos nas práticas; 
• Diminuição  de  danos  aos  componentes  e/ou  equipamentos eletrônicos. 

Existem softwares que realizam este tipo de simulação (como o Winbread e o 
JBreadBoard), porém de forma simplória e sem permitir a adição de novos componentes. 
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Este trabalho propõe a construção de um software simulador de circuitos eletrônicos 
digitais em modo protoboard que permita realizar análises básicas dos circuitos (como cálculo 
de tensão e corrente), além de permitir a inserção de novos componentes ao programa, 
devido à evolução diária da tecnologia. 

TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 

XML 

O XML, segundo Tittel (2003), pode se tornar qualquer coisa que um documento 
necessite que ela seja para distribuir informações na Web ou entre aplicativos(software), e se 
utilizando desse recurso web que o XML possui,  poderemos disponibilizar atualizações na 
internet  para o nosso sistema. Tittel (2003), também afirma que  o XML permite a troca de 
dados estruturados em um formato que é acessível e fácil de ler. 

De acordo com Almeida (2002), o XML tem uma importante característica adicional: 
permite ao autor do documento a definição de suas próprias marcas. Esta característica 
confere à linguagem XML “habilidades” semânticas, que possibilitam melhorias significativas 
em processos de recuperação e disseminação da informação. 

Para realizarmos leitura e escrita nos arquivos XML, fez-se uso do Document Object 
Model (DOM) . Deitel (2003) define o DOM como um modelo baseado em árvores que 
armazena os dados do documento em uma hierarquia de nodo, assim todos o dados ficam na 
memória, consequentemente eles serão mais rapidamente acessados. 

Grafos 

Para Feofiloff et. al. (2007, p. 8), um grafo (...) é um par (V, A) em que V é um 
conjunto arbitrário e A é um subconjunto de V(2) . Os elementos de V são chamados vértices 
e os de A são chamados arestas. (…). 

O grafos são estruturas de dados que podem ser utilizadas em áreas de programação 
de software. Eles são compostos por dois elementos básicos, como citado anteriormente: 
vértices e arestas. Os vértices se ligam uns aos outros através de arestas de sentido único 
(alguns casos exigem ligações de sentido duplo; nessas situações são utilizadas duas arestas 
com orientações opostas). Há a possibilidade de ligação redundante (em um mesmo vértice). 
Temos como exemplo de um grafo a Figura 6, onde as letras representam as arestas e os 
números os vértices. 
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Figura 6 - Exemplo de grafo 

Em programação, estruturas desse tipo são utilizadas principalmente para a 
representação gráfica de programas. A exemplo, pode ser citada a UML (Linguagem Unificada 
de Modelagem), uma ferramenta utilizada para representar sistemas graficamente, que utiliza 
o grafo como representação em muitos de seus diagramas. Segundo Almeida (2002, p. 5), o 
grafo (...) é mais apropriado em bancos de dados XML. Além disso, algoritmos para busca e 
navegação em grafos são amplamente conhecidos e estudados, e sua adoção poderá facilitar 
o desenvolvimento de sistemas automatizados. 

API Gráfica Piccolo 

A API Gráfica Piccolo é uma biblioteca construída em cima de linguagens de 
programação que possuem bibliotecas gráficas nativas. Atualmente suporta Java e C#. Ela 
possui uma ZUI (Zoomable User Interface), que objetiva fornecer ao programador a 
possibilidade de construir aplicações visuais que possam fornecer ao usuário uma visão ampla 
da imagem ou uma aproximação suave e detalhada.  (WYLIE, 2009). 

Piccolo é uma biblioteca para trabalhar aplicações gráficas desktop em Java. A API 
possui diversos artifícios que a linguagem de programação não fornece de forma nativa. 
Ferramentas da API que podem ser destacadas são: animação, interação com o mouse de 
diversas maneiras (arrastar objetos, zoom na tela, movimentação de câmera, etc.), criação de 
diversas formas geométricas (entre elas: elipses, círculos e retas), trabalhar cada figura 
desenhada como um objeto etc. 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi iniciado com a implementação em Java, utilizando o DOM, das classes 
de leitura de um arquivo XML, bem como as de adição, remoção e edição de nodos num 
arquivo. Isso foi necessário porque cada novo componente eletrônico será representado no 
formato XML. 

 Em paralelo, foram desenvolvidas as classes necessárias para a construção de um 
grafo. Estrutura essa que foi criada para representação de um circuito completo, o qual é 
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constituído por componentes e ligações, tornando possível a análise do circuito (cálculo de 
corrente e tensão, por exemplo). 

Logo depois iniciou-se a validação sobre qual API gráfica utilizar, se seria Java 2D ou 
Piccolo, que é uma biblioteca baseada na própria Java 2D, ao mesmo tempo em que era 
estudada a biblioteca Swing para a parte de menus. 

Iniciou-se também a implementação de uma classe denominada "Protoboard", onde 
estariam implantados os métodos de adição e edição dos componentes eletrônicos básicos 
(como resistores, diodos, fios), visualizando a protoboard, inicialmente, como uma matriz de 
caracteres, para que, futuramente, esse tipo de visualização fique por trás da parte gráfica do 
software, implementada com Piccolo. Com essa classe pronta, houve a expansão da matriz, 
sendo redimensionada para o número de furos real da protoboard que o projeto tomou como 
base: a do laboratório de eletricidade e eletrônica do IFRN - Campus Currais Novos. 

Concluída a classe "Protoboard", o grupo começou a implementação da classe 
"Mesa", a qual representa uma bancada do laboratório, e permite a adição e remoção de 
protoboards. 

Logo em seguida a criação desta classe, foi constatado que sairia bem mais produtivo 
desenvolver o projeto utilizando a API gráfica Piccolo, baseada em Java 2D, do que a própria 
API Java 2D, pois esta não trabalha utilizando camadas. Na abordagem em camadas, a 
imagem para edição fica em último plano e as figuras que o usuário for acrescentando vai 
ficando em camadas em cima da imagem de fundo. Então, se o usuário quiser remover uma 
imagem, ele deleta apenas uma camada, e não precisa redesenhar a imagem inteira sem a 
imagem que ele quer deletar. Isso não seria possível caso o simulador fosse desenvolvido em 
Java 2D, onde se o usuário quisesse remover apenas um componente na placa, o programa 
teria que deletar aquela placa e redesenhá-la, o que tornaria o programa muito pesado, já 
que este é um processo que ocorreria quase sempre.  

Enquanto isso, a API Piccolo trabalha em camadas, sem ter que redesenhar a placa 
quando algum componente for deletado, além de fornecer todas as ferramentas que o Java 
2D já fornece, já que Piccolo é baseada nela. Adicionalmente, esta API apresenta recursos 
extras, tais como: a partir do mouse o usuário poder arrastar objetos, dar um zoom na tela, 
movimentar a câmera etc. 

Atualmente nós estamos criando a janela de visualização da mesa com as placas 
protoboard utilizando Piccolo e a janela de ferramentas utilizando swing, a qual permitirá 
adicionar/remover protoboards, bem como seus componentes; tudo através da utilização de 
Piccolo e Swing, como podemos ver na Figura 7: 
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Figura 7 - No fundo a janela de visualização das protoboards, sobre ela está a janela de 
ferramentas. 

Na Figura 7, observamos que existem 3 protoboards alinhadas horizontalmente e que 
a janela de ferramentas está sobreposta à janela de visualização das protoboards. Podemos 
reparar também que parte da terceira protoboard não está aparecendo, o que não é 
problema, pois o usuário pode arrastar as placas como mouse até visualizar a desejada. Esse 
recurso deve-se também a API Piccolo. 

Também está sendo desenvolvida uma outra janela de ferramentas, exposta na 
Figura 8. 

 

Figura 8 - Janela para selecionar qual componente adicionar 
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 Caso o usuário clique em alguma das opções acima exibidas, abre-se outra 
janela, para selecionar a especificação da opção, como na Figura 9. 

 

Figura 9 - Janela para selecionar o tipo de CI 

CONCLUSÃO 
Concluímos que é possível desenvolver este simulador, pois o grupo  já está 

habituado a utilizar a linguagem Java, além de ter realizado todas as validações necessárias 
para implementação do projeto, tais como: qual API gráfica utilizar, como representar o 
circuito através de grafos e o armazenamento baseado em XML. 

Acreditamos que este simulador poderá ajudar tanto os estudantes quanto os 
trabalhadores da área de eletrônica digital. Os novos estudantes poderão montar seus 
primeiros circuitos digitais em uma protoboard virtual, garantindo segurança e eficiência 
durante o aprendizado. 

Este será um projeto a longo prazo, ainda haverá muitas otimizações e atualizações 
dos componentes, não é a toa que o banco de dados será em XML, para que possa ser feita a 
atualização sem ter que reabrir o código-fonte do programa e relançar uma nova versão. 
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RESUMO  
Dado que os laboratórios químicos necessitam de um 
controle preciso de suas atividades e de seus materiais, 
especialmente os laboratórios pertencentes às instituições 
públicas já que todo o material interno é patrimoniado, 
tornando-se necessária a utilização de tecnologias de 
informação que estruture tais atividades e gerencie todo o 
material deste. A informatização do laboratório 
proporciona um maior rendimento e produtividade das 
atividades que ali são realizadas, facilitando o trabalho de 
seus usuários. Contudo, assim como em outras 
instituições, o IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte / Ipanguaçu, utiliza métodos inadequados para 
gerenciar as tarefas de seus laboratórios químicos, como o 
emprego de materiais impressos, o que torna as 
informações vulneráveis, e sujeitas a alterações indevidas. 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento do sistema SIQUI, Sistema de 
Gerenciamento de Laboratórios Químicos, o qual permite 
manipular: inserir, alterar, excluir; e localizar materiais, 
atividades e projetos de forma segura. O SIQUI será 
aplicado nos laboratórios químicos do IFRN do Campus 
Ipanguaçu. Para tanto, será utilizada a metodologia de 
criação de softwares tradicional, modelo de 
desenvolvimento cascata, onde é necessário levantar os 
requisitos e documentação necessários; em seguida, 
elaborar/desenvolver um modelo conceitual e, a partir 
desse modelo conceitual, implementar um banco de 
dados e, paralelamente, criar o programa de aplicação. O 
SIQUI já está concluído, que contém interfaces de 
verificação de login; tela principal; cadastro de materiais e 
atividades, bem como busca, alteração e exclusão dos 
mesmos; e por fim, telas de instruções. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Gerenciamento, Laboratório Químico, Banco de Dados. 

 

SMCL – SYSTEM MANAGEMENT CHEMICAL LABORATORIES  

ABSTRACT  
 
Considering that the chemical laboratories require a 
precise control of their activities and their materials, 
especially the laboratories belonging to public institutions 
because all inside material is a heritage, becomes 
necessary the use of information technology which would 
structure such activities and manages all of this material. 
The computerization of the laboratory provides a higher 
yield and productivity of the activities carried out there, 
making it easier for its users. However, as in other  
institutions, IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte/Ipanguaçu, uses inappropriate methods to manage 
the tasks of their chemical laboratories, such as the use of 
printed materials, making the information vulnerable and 
subject to inadvertent changes. Thus, the objective of this 
work is the development of the SMCL, System 

Management Chemical Laboratories, which allows you to 
manipulate: insert, update, delete, and locate materials, 
activities and projects safely. The SMCL will be applied in 
the chemical laboratories of the IFRN Ipanguaçu Campus. 
For this purpose, the methodology will be used to create 
software traditional waterfall development model, where 
it is necessary to raise the requirements and 
documentation required, then prepare / develop a 
conceptual model, and from this conceptual model, 
implement a database and in parallel to create the 
application program. The SMCL has been completed, 
which contains interfaces for login verification, the main 
screen, registration materials and activities, as well as 
search, edit and delete them, and finally, instruction 
screens.

 

 KEY-WORDS: System Management, Chemical Laboratories, Database. 
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SIQUI – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS QUÍMICOS 

 
INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que os alunos têm uma grande dificuldade de assimilação dos conteúdos de 
química trabalhados em sala de aula, principalmente pelo fato dessas aulas serem 
essencialmente teóricas. Isso gera um grande desinteresse por parte dos mesmos. Portanto, é 
importante que o ensino de química tenha uma visão mais abrangente do conhecimento e que 
possa interagir no cotidiano dos alunos. Para tanto, é preciso que essas aulas sejam práticas, 
interativas, e que despertem o interesse dos alunos. Surge nesse contexto a importância de um 
laboratório químico, que dispõe de recursos que contribuem com esse método de instigar os 
sentidos do aluno (VERAS; SILVEIRA; SOUSA; PAIVA, 2010). 

Nesse contexto, os laboratórios de química manipulam muitos recursos, como: 
arquivos/documentos para controle de seus usuários, materiais para práticas e projetos e/ou 
atividades rápidas. Assim, é indispensável um controle preciso dessa infraestrutura, 
especialmente os laboratórios pertencentes às instituições públicas já que todo o material 
interno é patrimoniado.  

Entretanto, nos laboratórios de química do Campus Ipanguaçu do IFRN – Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte, ainda são empregados métodos inadequados e ineficazes para 
o controle de suas informações, como documentos impressos ou até mesmo anotados à mão, 
tornando estas vulneráveis, inseguras e sujeitas a alterações indevidas, além do risco de perda, 
causada por descuido dos usuários ou até mesmo pela ação do tempo, que pode vir a degradar 
estes documentos. E há também o fato de que essas atividades de pesquisa estão crescendo 
rapidamente e não estão acompanhando o crescimento estrutural do Instituto. Os laboratórios 
não possuem suporte suficiente para atender tantas pesquisas, não só por falta de recursos 
materiais, mas também por falta de organização e orientação. 

Portanto, é imprescindível o uso de um sistema de gerenciamento informatizado nos 
laboratórios de química do IFRN/Ipanguaçu, para que não haja perda ou distorção das 
informações durante a execução de qualquer atividade; um sistema com métodos de cadastro, 
manipulação, visualização de dados provendo um ambiente de trabalho acessível, eficaz e 
amigável para seus usuários; e que proporcione um maior rendimento e produtividade das 
atividades. 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS 

As deficiências da atual forma de controle das informações dos laboratórios químicos do IFRN 
do Campus de Ipanguaçu motivou o desenvolvimento deste trabalho, o qual consiste em especificar e 
implementar o sistema SIQUI, Sistema de Gerenciamento de Laboratórios Químicos. O sistema SIQUI 
permite manipular: inserir, alterar, excluir; e localizar materiais, atividades e projetos de forma segura e 
confiável. Ele será aplicado nos laboratórios químicos no Campus de Ipanguaçu do IFRN, e para sua 
construção será utilizada a metodologia de criação de softwares tradicional. No entanto, esse trabalho 
se estende para quaisquer laboratórios químicos, não somente aos laboratórios dos Institutos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entender o funcionamento e as necessidades de um laboratório químico; 
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• Estudar os componentes e particularidades de um laboratório químico para compreender as 
necessidades e deficiências da sua organização; 

• Especificar e implementar um sistema que gerencie os laboratórios químicos do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) do Campus de Ipanguaçu.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

No geral, um laboratório de química é formado por diversos instrumentos de medição 
onde se realizam experiências, cálculos, análises químicas ou biológicas. Estes instrumentos são 
utilizados para a realização de experimentos, reações químicas, e soluções que são orientadas 
ou realizadas por um profissional capacitado para lidar com situações previsíveis em um 
laboratório. Para que as reações químicas ocorram com sucesso, é preciso que o laboratório 
ofereça equipamentos e segurança necessários. Um laboratório seguro inclui água em 
abundância, equipamentos de primeiros socorros, ventilação e iluminação favoráveis. 

Vários equipamentos e vidrarias são utilizados em um laboratório químico, e o 
manuseio adequado destes é fundamental para o analista. Porém, o completo domínio de sua 
manipulação advém da experiência adquirida com a sua utilização. Exemplos de vidrarias 
usadas frequentemente em um laboratório químico são: tubo de ensaio, usado principalmente 
para testes de reação; Becker, usado para aquecimento de líquidos e reações de precipitação; 
Erlenmeyer (figura 1), usado para titulações e aquecimento de líquidos; pipeta volumétrica, 
usada para medir volumes fixos de líquidos; pipeta graduada, usada para medir volumes 
variáveis de líquidos; proveta, usada para medidas aproximadas de volumes de líquidos; e funil 
de vidro, usado em transferências de líquidos e filtrações. Assim como as vidrarias, há um uso 
constante de equipamentos específicos de química utilizados em experimentos, tais como a 
estufa, a mufla; o espectrofotômetro, usado para medir a concentração de substâncias, que 
absorvem energia radiante, em um solvente; o fotômetro de chamas e balança analítica, que 
permite obter uma grande precisão nas pesagens. 

 

 
Figura 1 – Erlenmeyer 

 
Outro componente importantíssimo de um laboratório químico são os reagentes, pois 

sem eles as reações químicas ou biológicas não poderiam ocorrer. São usados para fazer 
soluções, que são utilizadas em aulas práticas, análises químicas, ou seja, as rotineiras 
atividades de um laboratório químico. É possível citar uma quantidade considerável de 
reagentes, dentre eles: o Ácido acético, o Ácido sulfúrico, a Amônia, Carbonato de Cálcio, a 
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Acetona, o Álcool Etílico, o Hidróxido de Sódio, o Nitrato de Potássio (USBERCO; SALVADOR, 
2007). 

Para gerenciar todas essas informações o sistema SIQUI foi construído priorizando a 
utilização de ferramentas de desenvolvimento livres de licença: 

• Microsoft Visual Studio C# 2008 Express Edition; 
• SGBD MySql 5.1; 
• ODBC: MySql Connector .Net. 

Este primeiro é o ambiente de desenvolvimento de aplicações. Foi a ferramenta 
utilizada para implementar toda a programação, incluindo as interfaces gráficas, onde os 
usuários poderão manipular as informações referentes aos laboratórios. O segundo é o SGBD, 
onde foi criado todo o banco de dados, com suas informações e características, onde ele pode 
ser alterado, manipulado etc. O terceiro é plug-in essencial para a conexão do programa de 
aplicação com o banco de dados, onde as informações podem ser trabalhadas via interface. 
 
METODOLOGIA 
 

Como mostra a Figura 2, o desenvolvimento do sistema SIQUI foi dado seguindo a 
metodologia tradicional de criação de softwares: (i) levantamento dos requisitos do sistema, 
referente aos laboratórios químicos, ou seja, as informações sobre os laboratórios: o que eles 
contêm, fazem etc. Nessa etapa, o projetista entrevista os possíveis usuários do banco de dados 
para entender e documentar seus requisitos de dados. Uma vez que todos os requisitos tenham 
sido levantados e analisados, (ii) foi construído um projeto conceitual, que consiste em criar um 
esquema conceitual para o banco de dados, utilizando um modelo de dados conceitual de alto 
nível. Depois, (iii) foi construído o banco de dados utilizando um SGBD MySql. Nessa etapa, o 
esquema conceitual de alto nível foi transformado em um modelo de dados de implementação. 
Esse processo é conhecido como projeto lógico ou mapeamento do modelo de dados 
(ELSMARI, NAVATHE, 2006). Finalmente, (iv) foram projetados e implementados programas de 
aplicação, que envolve a criação de interfaces gráficas iniciais, programação e conexão com o 
banco de dados. 
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Figura 2 – Metodologia usada para a criação do sistema SIQUI 

 
RESULTADOS 
 

O sistema SIQUI, finalizado, apresenta vários resultados. Inicialmente, temos o banco 
de dados finalizado, com todas as suas características e tabelas. As tabelas do SIQUI são 
classificadas em três tipos: materiais, procedimentos e usuário. As tabelas do tipo materiais são 
três: Reagente, Vidraria e Equipamento. Do tipo procedimentos são duas: Análise e Aula. E 
quanto ao último tipo, temos apenas uma, que é a própria tabela usuário, que guarda as 
informações referentes aos usuários (como matrícula, nome etc.) 

O programa de aplicação possui uma tela de login (ver Figura 3.a). Ela é necessária 
para restringir o acesso ao software, sendo permitido apenas ao responsável do laboratório e 
aos bolsistas que lá trabalham. O usuário insere a matrícula e a senha (cadastradas no banco de 
dados). Se estes estiverem corretos, o programa é iniciado; caso contrário, uma mensagem de 
erro é exibida. 

O usuário, após efetuar o login, é direcionado para uma tela principal (ver Figura 3.b), 
que dispõe de um menu com as várias funções do programa, dentre elas: cadastro, alteração e 
exclusão de informações, além de várias opções de ajuda. 

Uma das principais funções do programa é o cadastro. É possível cadastrar reagentes, 
vidrarias, equipamentos, análises, aulas e usuários (as mesmas tabelas do banco de dados), 
cada uma com as suas devidas informações e interfaces (ver figura 4). 

O SIQUI também dispõe de um local para alterar informações existentes (ver Figura 
5.a). O usuário insere o código do material, procedimento ou usuário e em seguida seleciona as 
informações que deseja alterar. 

Outras três funções do SIQUI são a busca e exclusão de dados e ajuda ao usuário. Na 
primeira, o usuário digita o nome ou parte do nome do material, procedimento ou usuário, e 
abaixo, uma lista com os resultados encontrados será preenchida (figura 6). Na segunda, ele 
insere o código do que deseja excluir (material, procedimento ou usuário), e em seguida uma 
mensagem perguntando se ele realmente deseja excluir é exibida (ver Figura 5.b). Na terceira, 
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ele dispõe de várias telas (assim como nas outras funções), onde cada apresenta as instruções 
detalhadas de como ele deve realizar a operação (ver figura 7). 

 

          
(a)                                                                                    (b)           

Figura 3 – (a) Tela de login; (b) Tela principal do programa 
 

 
Figura 4 – Exemplo de interface de cadastro: cadastro de reagentes 
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(a)                                                                                 (b) 

Figura 5 – Exemplos de (a) Interface para alterar usuário e (b) Interface para excluir uma vidraria 
 

  
Figura 6 – Exemplo de interface de busca de materiais 
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Figura 7 – Tela de ajuda de como inserir um reagente 
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RESUMO  
 

Este artigo apresenta os resultados parciais de 
uma pesquisa que está em andamento no campus Santa 
Cruz do IFRN. Essa pesquisa diz respeito ao consumo de 
energia elétrica nesse campus, tendo como objetivos: 
avaliar a magnitude do consumo de energia elétrica do 
campus; estudar o consumo individual de cada 
componente da instalação elétrica do campus; e propor 
soluções para diminuir o consumo evitando assim o 
desperdício de energia elétrica. Através de estudos 

teóricos e práticos, pesquisamos os principais conceitos 
que envolvem circuitos elétricos e instalações elétricas. 
Além disso, comparamos os valores nominais com os 
valores medidos de todos os equipamentos elétricos do 
campus Santa Cruz, onde todos os dados colhidos são 
armazenados em um banco de dados que é acessado 
através de um software web, SGCEE (Sistema de 
Gerenciamento de Consumo de Energia Elétrica), que 
está em fase final de desenvolvimento. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: equipamentos elétricos, consumo de energia elétrica, desenvolvimento de 
software. 

 

MANAGEMENT SYSTEM OF ELECTRICAL ENERGY OF SANTA CRUZ CAMPUS   

ABSTRACT  
 

This article presents partial results of a survey 
that is still on going, it is about power consumption on 
the campus of Santa Cruz IFRN. Review aimed to: assess 
the magnitude of the energy consumption of the Santa 
Cruz campus, studying individual consumption of each 
electrical component of the campus, and propose 
solutions to reduce consumption thus avoiding the 
waste of electricity. Through theoretical and practical, 

we seek the key concepts that involve electrical circuits 
and electrical outlets. We compared the ratings with the 
measured values of all the electrical equipment of the 
Santa Cruz campus, all data will be stored in a database 
that is accessed through a web software, SGCEE 
(Management System Energy Consumption) being 
developed by us, being in the final stages of completion. 

 

 KEY-WORDS: electrical equipment, electric power consumption, software development. 
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 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS 

SANTA CRUZ 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com mais de 190 milhões de habitantes, o Brasil é o mais populoso país da 
América do Sul. No que concerne ao consumo de energia, o Brasil está na terceira posição 
dos países ocidentais, seguindo os Estados Unidos e o Canadá. Como a economia está 
crescendo em um ritmo saudável de 4,5% ao ano, com tendência promissora, a demanda 
por mais capacidade de geração de energia é cada vez maior. 

A produção de energia elétrica no Brasil aponta uma forte dependência em 
grandes centrais hidroelétricas. Atualmente, o Brasil produz 442 TWh de energia elétrica, 
com uma capacidade instalada de cerca de 90.000 MW e o consumo alcança os 375 TWh 
de eletricidade ao ano. Devido ao tamanho do país e o suprimento de energia 
centralizado, durante a transmissão há a ocorrência de perdas de cerca de 16% ou 
aproximadamente 70 TWh da produção até o consumidor. Além disso, a demanda por 
eletricidade no Brasil está crescendo entre 4% e 5% ao ano, o que requer entre 3.000 MW 
e 5.000 MW adicionados à capacidade por ano. 

No mercado de distribuição de energia elétrica atuam, atualmente, cerca de 60 
concessionárias em todo país, entre empresas estatais e privadas. Atualmente, a 
demanda média do Rio Grande do Norte é de 600 megawatts e a capacidade de geração é 
de 510 MW. Com a entrada em operação de novos parques eólicos em Guamaré (151 
MW), no ano de 2010, o RN atingiu 661,9 MW de capacidade instalada para gerar energia 
em todo Estado. 

Com tudo isso, existe uma tendência social hoje em dia no sentido de incentivar a 
população a economizar energia elétrica. Em particular, no campus Santa Cruz do IFRN o 
desperdício de energia elétrica ocasiona uma maior tarifação na conta de energia do 
campus. Com base nisso, esta pesquisa se propõe a estudar o consumo atual do campus, 
onde foram analisados todos os consumos individuais dos aparelhos elétricos e os 
horários em que estes estiveram no seu pico. Além disso, o projeto comparou o consumo 
individual de cada um desses elementos com o consumo nominal informado pelo 
fabricante, com o objetivo de verificar possíveis fugas de corrente nos aparelhos elétricos 
e consequentemente possíveis problemas nesses equipamentos. 

O prédio principal do campus Santa Cruz do IFRN, mostrado na figura 1, possui 
uma série de salas, cada uma delas com certa quantidade de equipamentos elétricos 
instalados. Além disso, outros prédios estão sendo construídos em anexo ao prédio 
principal, como o laboratório de refrigeração e climatização, onde teremos mais salas e 
equipamentos elétricos. Com isso, temos uma grande quantidade de equipamentos 
elétricos instalados em todo o campus, dificultando assim a determinação de quais 
equipamentos estão consumindo mais energia. 

Dessa forma, desenvolvemos um software web, chamado Sistema de 
Gerenciamento de Energia Elétrica (SGCEE), que possibilita armazenar em um banco de 

1044



SOUZA & BEZERRA (2011) 
 

 
dados os valores medidos de todos os equipamentos eletrônicos, cadastrar os ambientes 
do prédio (salas), alocar os equipamentos nos ambientes cadastrados, gerar relatórios de 
consumo por data, sala e equipamentos. Com essas funções do software SGCEE é possível 
ter um controle sobre todos os equipamentos e seus respectivos consumos, dessa forma, 
é possível verificar onde o IFRN, campus Santa Cruz, está gastando mais energia elétrica e 
iremos solucionar esse problema de maneira eficaz, resultando em um menor preço na 
conta de energia para o campus. 

 

Figura 1 – Entrada do campus de Santa Cruz 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: primeira seção é descrito o 
problema a ser abordado no artigo, na segunda seção apresentamos os conceitos de 
energia, corrente elétrica, tensão e potência para termos o melhor entendimento do 
assunto abordado neste artigo. Na terceira seção será mostrada a metodologia de 
trabalho. Na quarta seção são apresentados os resultados parciais obtidos até o 
momento e os demais resultados esperados ao fim da pesquisa. Na quinta seção fazemos 
os agradecimentos a todos que estão nos ajudando com andamento da pesquisa. 

2. CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE 

Apresentaremos aqui os principais conceitos de termos técnicos que foram 
absorvidos por nós para que pudéssemos dar continuidade ao trabalho de pesquisa de 
forma bem esclarecida sobre a área elétrica. Alguns deles são: 

• Energia: é a capacidade de um sistema de realizar trabalho.  
• Tensão elétrica: é a diferença de potencial entre dois pontos. Unidade: volt, 

símbolo V. 
• Corrente elétrica: é o resultado da aplicação de uma tensão entre dois 

pontos, continuamente ou durante certo tempo. A unidade de medida é o 
ampare, símbolo A. 

• Corrente contínua: é constante com o tempo (pilhas, baterias, circuitos 
eletrônicos e outros). 

• Corrente alternada: é aquela que varia com o tempo, geralmente de forma 
senoidal, repetindo 60 ciclos/s ou 60 Hz (motores, geradores, 
transformadores, retificadores, instalações elétricas industriais e prediais). 
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• Potência: é o trabalho realizado em um determinado tempo. Potência de 1 

watt desenvolvida quando se realiza o trabalho de um joule, em cada 
segundo, contínua e uniformemente. Unidade de potência: watt, símbolo W. 
Exemplo: Uma potência de 500 W significa que foi realizado um trabalho de 
500 joules em 1 segundo. O joule é a unidade de energia. Nos circuitos de 
corrente alternada o joule toma o nome de: 

 
 volt-ampére-segundo , VAs ou watt segundo  energia aparente  
 Ws ou var segundo, Vars  energias ativa ou reativa. 

 
3.  METODOLOGIA DE TRABALHO 

A primeira etapa no desenvolvimento do trabalho foi avaliar o histórico do 
consumo do campus no período de seis meses, observando o valor mensal das tarifas e a 
média dessas contas. Os valores obtidos são mostrados na tabela 1, onde foi observado 
um consumo médio mensal de cerca de R$ 11.195,61. 

Tabela 1 – consumo mensal do campus Santa Cruz 

Mês Valor 
Março R$ 09.979,29 
Abril R$ 12.334,18 
Maio R$ 13.439,47 
Junho R$ 12.996,17 
Julho R$ 10.500,97 
Agosto R$ 07.923,58 
  
Média R$ 11.195,61 

Em seguida, preparamos uma bancada no laboratório de Eletricidade para medir o 
consumo de cada equipamento individualmente, utilizando os equipamentos mostrados 
na Figura 2, um alicate amperímetro (para medir corrente e potência) e um multímetro 
(para medir tensão). 
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Figura 2 – Da esquerda para a direita, um alicate amperímetro e um multímetro, 

equipamentos de medição elétrica. 

Fizemos um levantamento junto ao patrimônio da quantidade e tipos de 
equipamentos eletrônicos instalados no campus. Foi verificada a existência dos seguintes 
equipamentos: lâmpadas, ar-condicionado, computadores, monitores, tvs, frigobar, 
micro-ondas, dentre outros. Para cada um deles foi realizada a medição de sua potência 
real e comparadas com a nominal. 

Quanto ao software web SGCEE, o mesmo se encontra em fase final de 
desenvolvimento. Esse software completará todo o estudo técnico e matemático dos 
dados medidos e colhidos junto aos setores competentes. O programa produzirá vários 
gráficos de consumos, dados e tabelas contendo todas as informações obtidas durante a 
fase de pesquisa. O administrador do software analisará os dados emitidos e irá propor 
soluções para a diminuição do consumo. 

O SGCEE está sendo programado na linguagem PHP e interagindo com o banco de 
dados MySQL. A ideia de fazer um software web (permite acesso de um host de qualquer 
lugar do mundo, desde que esteja conectado à internet) ao invés de um software local 
(programa instalado em um host, só podendo ser acessado por aquele host) é devida o 
fato da praticidade que os administradores do site poderão ter e a clareza dos resultados 
de consumos, já que, como mostra na figura 3, a página inicial emitirá gráficos de 
consumos, aberta para todos os internautas. 

 

Figura 3 – Página Inicial do software web SGCEE 
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O programa permite cadastrar, editar, visualizar e excluir administradores (ou seja, 

manter administradores) do site. Na página inicial do software, mostrada na figura 3, (que 
é aberta para todos os internautas), encontra-se um link que leva até a página login, lá o 
administrador anteriormente cadastrado insere seus dados, usuário e senha, e o software 
verifica junto ao banco de dados do sistema se as informações são verdadeiras, caso a 
informação não for verdadeira uma mensagem de erro será exibida, caso for verdadeira 
iniciará uma seção e será redirecionada para página que exibe um menu de opções. Na 
página login, também há um link para voltar à página inicial. 

Na página menu de opções o administrador poderá fazer todas as alterações que 
lhe são cabíveis no que diz respeito aos dados, pois, todas as informações que que o 
programa contém serão inseridas, ou atualizadas, ou excluídas por ele. Cada menu de 
opções está relacionado a uma página e cada página tem um sub-menu com mais opções 
relacionado a área escolhida. 

Se o administrador selecionar o link Manter Equipamentos, assim como foi mostra 
na figura 4, a página será redirecionada para a página cadastrar equipamentos e lá haverá 
um sub-menu de opções relacionado a essa área, equipamentos. 

 

Figura 4 – Página Cadastrar Equipamentos do menu Manter Equipamentos 

Caso o administrador do site desejar alocar os equipamentos, devidamente já 
cadastrados, nas salas (ambientes), também já cadastradas. Deverá selecionar o link 
Manter Locação, sendo redirecionada para a página Alocar Equipamentos, figura 5. É 
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importante frisar, que para alocar um equipamento haverá um combo contendo todas as 
salas cadastradas onde o administrador escolherá qual sala ele irá alocar os 
equipamentos. Será exibida também uma lista de equipamentos, com algumas 
informações adicionais (patrimônio, tipo, marca, modelo e potência medida), cabendo 
apenas ao administrador selecionar os equipamentos que desejar alocar. A informação 
patrimônio se torna indispensável neste programa, pois assim, haverá o controle sobre 
todos os equipamentos do IFRN, campus Santa Cruz, sendo possível localizá-los sempre 
que houver necessidade. 

Caso administrador do software desejar visualizar a locação dos equipamentos, 
basta clicar no link Visualizar Locação (sub-menu), sendo redirecionada para a página 
Visualizar Locação, lá poderá selecionar a sala e ver os equipamentos alocados. Para cada 
equipamento cadastrado existi as opções editar e excluir, para que seja possível fazer 
alterações posterior a locação. 

 

Figura 5 – Página Alocar Equipamentos do menu Manter Locação 

Por fim, se o administrador desejar sair do software, haverá o link sair em todas as 
páginas, essa forma de sair é uma medida de segurança do sistema, pois, ao clicar nesse 
link, será encerrada a seção do administrador, não sendo permitido ninguém entrar sem 
logar no sistema. Caso alguém tentar acessar um link de página do Software SGCEE sem 
antes prestar as informações que permite logar no sistema (usuário e senha) será 
redirecionado para a página inicial. Dessa forma evita possíveis ataques de hackers. 

No momento, estamos desenvolvendo os circuitos eletrônicos que enviarão para o 
servidor o exato momento em que um equipamento é ligado e desligado. O SGCEE, com 
base no tempo que o equipamento permaneceu ligado e com as informações 
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anteriormente cadastradas sobre ele, calculará o consumo deste equipamento. Após os 
cálculos serão exibidos os relatórios de consumos, por mês, data e tipos de 
equipamentos. 

A seguir veremos a imagem, figura 6, que mostra de forma reduzida como é todo 
o funcionamento do SGCEE: 

 

Figura 6 – Funcionamento do Software Web, SGCEE. 

Os atores do sistema são todas as pessoas que se envolvem de forma direta ou 
indireta para o bom funcionamento do mesmo. Neste software utilizamos três atores, 
dois deles, o Diretor e o Técnico de Tecnologia da Informação (T.I.), têm permissão para 
administrar o SGCEE que está instalado no servidor web. Já o outro ator, Todos, se refere 
a qualquer usuário web que tem acesso às páginas que mostram os relatórios de 
consumos dos equipamentos. 

Para que seja possível o software saber o exato momento em que um 
equipamento é ligado ou desligado, estamos desenvolvendo a placa eletrônica que ficará 
responsável por enviar o sinal para o servidor. Sempre que a informação (sinal) chegar ao 
servidor, o SGCEE ficará responsável por calcular todo o tempo que ele permaneceu em 
atividade. Logo, na figura 7, apresentaremos o funcionamento do circuito eletrônico que 
serve como ponte (conexão) entre o servidor e os equipamentos: 
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Figura 7 – Funcionamento da placa eletrônica 

Agora iremos exibir o diagrama de caso de uso de todo sistema, figura 8, onde 
nele se encontram todos os atores e todos os casos de uso que fazem o SGCEE funcionar: 

 

Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso 

Por fim publicaremos em Periódicos, Congressos e na Expotec os resultados 
parciais ou totais do trabalho. 
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O que foi feito no campus Santa Cruz, está logo abaixo, onde utilizamos um 

chuveiro elétrico como referência no exemplo, já que no campus de Santa Cruz não tem 
esse equipamento e ainda o software não está pronto, pois se encontra em fase de 
acabamento, podemos usar o chuveiro para demonstrar qual foi o principal sentido de 
nossa pesquisa. Tendo em vista que a conta de energia elétrica é dada em kWh, então, 
vamos ao exemplo: 

• A conta de energia de uma residência de classe média registrou um consumo 
de 372 kWh e incluindo impostos, um custo de R$ 110,70, isto é: 1 kWh custa 
R$ 0, 297/kWh. Nela residem 6 pessoas que levam no banho, 10 minutos cada, 
isto é, 60 min ou 1h por dia. O chuveiro elétrico da casa tem uma potência de 
5400 W. Logo o consumo de energia diário será de 5400 Wh ou 5,4 kWh, e o 
custo diário serão de 5,4 x 0,297 , isto é R$ 1,60 / dia. Considerando um mês de 
30 dias: R$ 48,10/mês. Pode-se notar que 43% da conta de energia são devido 
ao uso do chuveiro elétrico. 

Partindo desses princípios que buscamos desenvolver o software SGCEE, para 
saber quais são os consumos dos equipamentos aqui do IFRN e avaliar quanto eles 
gastam por mês, compararemos os valores dados com o valor do papel de energia e 
apontaremos meios eficazes de racionar energia elétrica, desta forma, tentaremos 
diminuir os gastos com energia elétrica mal utilizada e fazer com que o dinheiro 
economizado seja investido em outros setores úteis para os alunos e todos os 
funcionários do IFRN de Santa Cruz. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos compreender e divulgar como se processa toda a cadeia produtiva da 
energia elétrica e seu consumo, como mostra na figura 9. 

Aprendermos a medir as grandezas elétricas, a utilizar os equipamentos de 
medidas de tais grandezas e compararmos a eficiência de equipamentos de mesma 
natureza. Encontrarmos soluções para o consumo racional da Energia Elétrica do nosso 
campus e elaborarmos artigos com os resultados obtidos. 

No decorrer da pesquisa iremos promover palestras envolvendo todos os dados 
estudados buscando a conscientização de alunos, servidores e professores a respeito do 
consumo racional da energia elétrica. Deixaremos como contribuição o software 
desenvolvido por nós, SGCEE (Sistema de Gerenciamento de Consumo de Energia 
Elétrica), para fazer o levantamento dos equipamentos, uma maneira mais prática de 
atualizar todos os dados colhidos, já que, devido o campus estar em uma crescente, 
poderá futuramente fazer o cadastro de novos equipamentos, novas salas, e alocar os 
equipamentos nas salas, tendo assim, o controle sobre todos os equipamentos 
eletroeletrônicos. 
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Figura 9 – Cadeia produtiva de energia elétrica e seu consumo. 
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RESUMO  
 

A natureza se encontra em um estado de caos e 
desequilíbrio por causa da ação constante do ser 
humano quer seja pela extração de recursos naturais 
para a sua própria vivência, quer para produção de 
energia elétrica. Uma questão trivial discutida e que vem 
gerando polêmica mundialmente é a insuficiência 
energética. É extremamente importante que sejam 
adotadas políticas as quais minimizem essa agressão 
massiva ao meio ambiente, principalmente na produção 
de energia, a qual se apresenta como uma atividade 
extremamente impactante no ecossistema. Nesse 
contexto, surge a Web Verde, uma das práticas da TI 

Verde que dita soluções para a minimização de gastos 
com energia elétrica. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar o estudo do atual cenário da Web Verde, 
através de pesquisas e revisão bibliográfica na área que 
demonstrem os seus benefícios como emergente 
inovação na preservação ambiental através da internet, 
uma vez que explana uma nova visão para a 
sustentabilidade na web. Esta seria uma forma eficaz de 
gerar uma saída para o bem estar entre o meio 
ambiente, informática e sociedade, construindo um 
ambiente autossustentável capaz de auxiliar a vida no 
planeta. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: web verde, inovação, sustentabilidade, TI, tecnologias. 
 

TECHNOLOGY, INNOVATION, SUSTAINABILITY IN THE WEB: GREEN WEB 

ABSTRACT  
 

 Nature is in a state of chaos and imbalance 
because of the constant action of the human being, 
whether of the extraction of natural resources for their 
own experience, or for electricity production. A trivial 
matter discussed and that has sparked worldwide 
controversy is the miss energy. It is extremely important 
that policies adopted minimize this massive assault on 
the environment, especially in energy production and 
extremely striking in the ecosystem. In this context 
arises the Green Web, a practice that dictates Green IT 
solutions to the minimization of energy expenses. This 

paper aims to present the study of the current scenario 
of the Green Web, through research in the area and 
demonstrate its benefits a an emerging innovation in 
environmental preservation through the internet, that 
since outlines a new vision for sustainability on the web. 
This would be an effective way to generate an output to 
the general welfare of the environment and the society 
as a whole, building a self-sustaining environment 
capable of assisting in the planet.  

 

 

 KEY-WORDS: green web, innovation, sustainability, TI, technology. 
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TECNOLOGIA, INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE NA INTERNET: WEB VERDE 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 A tecnologia no século XXI está presente no cotidiano de toda a sociedade. É difícil, 
muitas vezes, realizar atividades habituais sem o conforto e a praticidade que a tecnologia 
oferece. Contudo, ela não confere integralmente facilidades e melhorias benéficas ao homem 
e sua prospecção, muitas vezes, vem causando danos extremos ao meio ambiente os quais só 
poderão ser recuperados após longos anos. Dessa forma, é necessária atenção a essa 
realidade para que sejam tomadas práticas sustentáveis na maioria das atividades exercidas 
diariamente pelo homem, como o ato de se reciclar o lixo a até navegar na internet. Um 
exemplo real desse conceito se apresenta no conteúdo do “World Wide Web”(WWW), o qual 
é alocado em inúmeras máquinas com alto grau de processamento intituladas de servidores. 
Esses “super-computadores” requerem uma elevada taxa de energia elétrica, além de 
avançados sistemas de refrigeração para o seu funcionamento. Sendo assim, para a internet 
estar disponível 24 horas, é necessário, no mundo todo, um grande consumo de energia 
elétrica mantenedora dos equipamentos em pleno funcionamento. Nessa conjuntura, surge a 
Web Verde, que através de tecnologias e ferramentas atuais, tenta diminuir essa elevada taxa 
de consumo de energia elétrica e, por consequência, diminuir a quantidade de dióxido de 
carbono expelida na camada de ozônio.  
 Este trabalho, através de várias pesquisas, tem como objetivo demonstrar a 
importância de se implantar a Web Verde. Nessa perspectiva, a aplicação da Web Verde 
certamente acarretará benefícios ao usuário, à sociedade e à natureza.  

Tendo em vista as propostas acima, este artigo foi estruturado na seguinte forma: 
seção 1, que contextualiza a tecnologia e o meio ambiente, apresentando a problemática em 
que a sociedade vivencia; na seção 2 é discutido a TI Verde e apresentado sua conceituação e 
pesquisas; na seção 3 é apresentada a Web Verde, sua contextualização em relação a TI Verde 
e pesquisas diversas; na seção 4 são apresentadas as tecnologias pesquisadas que colaboram 
com a Web Verde; na seção 5 são apresentadas técnicas e ferramentas, identificadas através 
de pesquisas que colaboram com a Web Verde e, por fim, na seção 6 é apresentada a 
conclusão.  

 
2. MEIO AMBIENTE X TECNOLOGIA, UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE  

 
 Na contemporaneidade, é visto o estágio de degradação em que o meio ambiente se 
encontra devido à ação massiva do homem na natureza. Quanto mais o ser humano tem 
evoluído e a população mundial aumentado, mais gás carbono vem sendo produzido devido à 
exigência de mais bens de consumo. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, “ao 
longo dos 10 mil anos anteriores à era industrial, que começou em meados do século XVIII, o 
dióxido de carbono manteve níveis quase constantes, de 280 ppm (número de moléculas do 
gás por milhão de moléculas de ar seco). Desde 1750, o dióxido de carbono aumentou em 
38%, especialmente por causa das emissões da queima de combustíveis fósseis, 
desflorestarão e alteração no uso da terra.” (NOTÍCIAS, 2010)  
 O homem sempre tem buscado mais conforto e comodidade a partir da tecnologia. 
Muitas invenções foram criadas com essa intenção e acabaram conquistando o público 
mundial, como a lâmpada, as impressoras e o computador. O relacionamento da tecnologia 
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com a humanidade é imprescindível nos tempos de hoje. Nesse sentido, é importante que 
haja uma relação menos agressiva entre o ecossistema e a sociedade. Isso pode ser possível 
com a aceitação da “onda verde”, que se disseminou amplamente no século XXI e vem 
conquistando cada vez mais adeptos à ideologia de que tudo o que fazemos pode ser feito de 
forma sustentável. Esta atitude se apresentaria como uma tentativa de diminuir a  
poluição não impedindo, de nenhuma maneira, o progresso tecnológico e científico. Assim 
sendo, a chamada sustentabilidade, segundo José Saramago, é “Ter consciência da 
precariedade dos bens, poupando, conservando, enfim, assumindo a abordagem de 
sobreviventes. Deveríamos viver como sobreviventes, poupar, não desperdiçar, limpar 
terreno e ar, de modo que se possa viver.” (FREITAS, 2010).  
 Muitas empresas e instituições estão cientes dessa realidade e estão migrando para o 
lado verde, sustentável, como no caso da Sony ao lançar uma linha de notebooks 
ecologicamente corretos; a Intel produzindo processadores mais eficientes que gastam menos 
energia elétrica para seu funcionamento, como os multicore(com vários núcleos); ou seja, a 
maioria delas vem atentando para o meio ambiente. Assim como essas, muitas empresas 
notaram que poderiam conseguir a mesma façanha, ou seja, produzir produtos mais 
eficientes e que consumissem, em sua produção ou funcionamento, gastos menores, 
fornecendo às empresas melhores resultados.  
 Dessa forma, é imprescindível que o homem adote ações mais saudáveis com o meio 
ambiente. Desde a primeira grande revolução industrial européia, esse meio tem enfrentado 
abusos e o surgimento e elevação de fenômenos como o efeito estufa, aquecimento global, 
rarefações na camada de ozônio e a emissão desenfreada de gases poluentes como 
consequências dessas ações. Em meio a tudo isso, a tecnologia se insere como um dos 
grandes responsáveis pelo consumo dos recursos naturais. Reverter esse quadro é possível, 
desde que haja a consciência e vontade de proteger o meio ambiente, minimizando, assim, a 
situação atual.  
 

3. GREEN COMPUTING, TI VERDE 
 

 Nesta era da informação e tecnologia, o relacionamento do meio ambiente com a 
sociedade tem sido discutido. É assim que surge a “Green Computing”, traduzindo para o 
português, “TI Verde”, que conceitua onde se encaixa a tecnologia da informação na 
prevenção do ecossistema. Por definição “Green Computing”- Ti Verde, é uma série de 
práticas na área de Tecnologia da Informação, abrangendo software, hardware e uso para que 
as empresas gastem uma quantidade menor de energia, polua menos e, por consequência, 
ajude a salvar o meio ambiente.  
 Na prática, são quatro os pilares que ditam uma série de atividades da TI Verde – o 
Green Use-“Uso Verde”, que define a redução do consumo de energia por computadores, 
assim como utilizá-lo em um formato saudável para o ambiente; Green Disposal -“Descarte 
Verde”, que propõe a reutilização e reciclagem de eletrônicos e seus componentes agregados; 
Green Design-“Design Verde”, que dispõe a criação de computadores e derivados que 
funcionem com pouca energia de maneira ambientalmente correta; e, por fim, o Green 
Manufacturing-“Manufatura Verde”, propondo a fabricação de eletrônicos com redução no 
impacto ambiental.  
 Os softwares também têm um importante papel na luta por sustentabilidade, haja 
vista que se um programa não for eficiente e não for bem projetado, ele afetará o hardware. 
“A própria programação por vezes é a chave. Num sentido bem simples, se um algoritmo é 
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eficiente, ele pedirá menos recursos ao computador, evitando que ele utilize mais recursos do 
que o necessário. Para sistemas operacionais, sempre podemos lembrar do caso do Windows, 
que geralmente é o mais atacado com acusações de gerar gastos. Seja isso verdade ou não, é 
fato que o Windows Vista introduziu ao sistema opções de gerenciamento de energia que, de 
acordo com a Microsoft, ajudariam o problema, por mais que outros apontem dúvidas nesse 
sentido.”(©POP INTERNET LTDA- Brasil, 2010)  
 A TI Verde incita pequenas mudanças que, quando comparadas em uma escala global, 
ajudam na preservação do meio ambiente. Mudanças como deixar o monitor de um 
computador em estado de “standby” sempre que se ausentar ou desligar equipamentos como 
impressores e periféricos quando não estiverem sendo usados são ações que, por um 
instante, podem ser pensadas como “fúteis”. Todavia, ao se imaginar a adoção dessas apenas 
por um período de um ano, já seria notório o ganho alcançado. Tais comportamentos não se 
limitam simplesmente a pequenos gestos domésticos. Grandes empresas podem também 
aceitar esse desafio, principalmente hoje, em que muitas já aprovaram a ideologia tornando-
se empresas verdes, seja adotando serviços oferecidos por terceiros, como a empresa 
brasileira “Green Computing”, a qual promete pacotes de melhorias sustentáveis, seja 
realizando suas próprias ações, o caso da maioria no mercado. Essa é uma convergência que, 
embora ainda esteja em pleno desenvolvimento, sabe-se que o uso do computador e da 
tecnologia, agora, é global.  
 

4. WEB VERDE  
 
 No contexto de um dos pilares da TI Verde no conceito de “Green Design”-Design 
Verde, surge a “Web Verde”, expressão para designar a política verde no meio do 
ciberespaço. É difícil pensar, em um instante, como seria o mundo “WWW” conhecido no 
formato verde. Contudo, não é literalmente que se deve imaginar, e sim uma forma mais 
sustentável e ecológica.  
 Ao se produzir um site, é necessária a atenção dos programadores e designers antes 
mesmo de se produzir uma página na web. É importante definir, de forma consciente, as 
cores que o site terá, onde ele será alocado e quais tecnologias ele usará.  
 Hoje, existem várias hospedagens verdes de sítios na web. Eles tomam medidas para 
minimizar o gasto de energia e o impacto ao meio ambiente, como a centralização dos 
servidores em um único ambiente. Isso propicia o gasto com apenas um sistema de 
refrigeração, iluminação local e, em alguns casos, alojador ampliam a captação de energia por 
sistemas eólicos e solares, fazendo com que eles se tornem autossustentáveis.  
 Há, também, tecnologias advindas da web 2.0 que colaboram com a web verde, como 
o mashup, fornecendo a possibilidade de consumo de serviços de outros sites; e javascript, 
oferecendo dinamicidade às páginas web, o que minimiza a necessidade de visitar mais uma 
página na web para obter dados e, assim, economiza, de certa forma, tempo e energia 
elétrica.  
 Grandes portais já foram atacados pela mídia e pesquisadores quanto à adoção da web 
verde. O próprio Google foi alvo do físico Alex Wissner-Gross, pesquisador de Harvard. Ele 
estimava que cada pesquisa feita pelo Google fosse responsável por 7 gramas de CO₂. 
Felizmente, o gigante das buscas se manifestou publicamente e demonstrou que seus 
números, na verdade, correspondiam a 0,2 gramas por busca, em média, fazendo com que o 
físico admitisse seu erro em nota pública (SANTOS, 2010). Com isso, muitos projetos surgiram 
na tentativa de minimizar ainda mais essa taxa de 0,2 gramas de CO₂ por busca no Google, 
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como o “Pretog”, o “ECO4FOR”-sítios brasileiros- e até mesmo uma versão preta oficial do 
Google- Google Black, eles são ferramentas que tentam a partir da cor diminuir o gasto com 
energia elétrica. Segundo a pesquisas, cada usuário realiza 15 buscas diárias no Google 
(SANTOS, 2010). Assim, unindo os dados dessas duas pesquisas, o gasto diário de CO₂ por 
pessoa é de aproximadamente 3 moléculas (0,2g * 15 buscas). Levando-se em conta a 
quantidade de usuários do Google mundialmente, esse número chega a ser alarmante.  
 Para a Web Verde, a principal maneira de ajudar o meio ambiente é através da 
diminuição do gasto de energia, o que significa uma diminuição na conta de energia elétrica. 
As empresas que vêm realizando atos como esses estão tendo como retorno uma melhoria 
em sua credibilidade, já que seus clientes aprovam as medidas e terminam escolhendo seus 
serviços ou produtos. Atualmente, a publicidade e propaganda vêm apelando para esta 
perspectiva, obviamente querendo favorecer a empresa. No entanto, o importante é a 
cooperação com a natureza. Produzir energia elétrica é um processo muito nocivo ao meio 
ambiente. Muitas vezes, é necessária a extração de recursos naturais como o petróleo ou, até 
mesmo, a construção de uma usina nuclear. No mundo atual, existe uma grande preocupação 
energética. Em decorrência disso, com pequenas ações também é possível minimizar esse 
quadro e, dessa forma, diminuir o aquecimento global.  
 
 

5. TECNOLOGIAS QUE COLABORAM COM A WEB VERDE  
 

5.1. WEB 2.0 
 

 A Web 2.0 é um termo institucionalizado por Tim O’Reilly para nomear a “Web 2.0 
Conference” que ocorreu em 2004. Nessa conferência, foi discutida uma nova visão do que 
um web site pode fazer e oferecer. A interação entre sites, o consumo de serviços, página web 
não estática, a limpeza e simplicidade de layouts e o uso da web como plataforma de serviços 
são exemplos que compõem a ideologia da Web 2.0. A inovação é a principal ferramenta que 
os desenvolvedores, empresas e usuários utilizaram para formar a Web 2.0. O principal 
atrativo é fornecer serviços de qualidade, interativos, úteis e que dão conforto e comodidade 
ao usuário, além de propiciar a Web Verde. Os seus benefícios são muitos, como o poder de 
comunicação instantânea, a divulgação mundial, o acesso a serviços e informações com mais 
rapidez e facilidade e, principalmente, o fornecimento desses serviços a toda e qualquer 
pessoa que tenha um computador com conexão a internet em sua frente.  
 A Web Verde se beneficia com a adoção da Web 2.0 por dois motivos: o primeiro é a 
diminuição de poluição na web e leveza nas páginas, diminuindo a necessidade de um grande 
processamento para abertura da página; o segundo é a inovação no fornecimento de serviços 
com tecnologias como o mashup e javascript. Ao deixar a informação mais clara e mais fácil de 
ser encontrada, pois, o usuário não precisa mais acessar diversos sites para alcançar o que 
deseja e, com isso, ele não precisará ficar muito tempo na internet, havendo, assim, uma 
grande economia de tempo e energia elétrica.  
 

5.2. MASHUP  
 

O mashup é a tecnologia que confere a Web Verde o consumo de serviços. Ele está se 
destacando no mundo da Web 2.0 por ser muito útil para quem deseja a união de vários 
serviços da internet, criando um sítio que combine serviços de variadas fontes. Essa é uma 
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tecnologia web que une informações e serviços de mais de uma fonte em um único lugar, 
sintetizando, é a combinação de sites que fornecem um aplicativo ou o consumo de seus 
serviços em um único lugar. No mundo “WWW” já é possível encontrar diversos sites que são 
mashup’s, oferecendo ao internauta serviços interativos, diversificados e que colaboram com 
a Web Verde. É o caso de grandes portais como “www.uol.com.br” e “www.bbc.co.uk”.  

 
5.3. JAVASCRIPT  

 
O javascript é uma tecnologia que, em conjunto com os padrões da Web 2.0 e o uso de 

mashup’s, propicia melhorias na funcionalidade e aparência das páginas web, contribuindo 
com a natureza ao oferecer os serviços em um único portal e, principalmente, de forma 
interativa. Isso ocasiona um menor gasto de energia por estar dentro da Web 2.0 e seguir os 
mesmos modelos. O JavaScript foi criado originalmente pela Netscape- browser, um 
navegador muito utilizado na década de 1990, e, por disponibilizar funções usuais, atrativas 
empresas como a Microsoft também se interessaram e, hoje, colaboram com a padronização 
desta linguagem de programação. Basicamente, o JavaScript é uma linguagem modelada para 
a criação de scripts, tornando os websites mais dinâmicos e interativos.  
 

6. Ferramentas e Técnicas que Colaboram para a Web Verde  
 

6.1. Cores  
  
 Pesquisas como a do Instituto Akatu revelam que, se um site com cerca de 200 milhões 
de visitas diárias e com uma duração média de 10 segundos trocasse a cor de fundo por preto 
ao invés do branco, economizaria, em 12 meses, energia suficiente para abastecer 284 
famílias durante um ano - 750 MWh. A tabela 1 retrata o gasto de energia de acordo com as 
cores (NUNES, 2010). Ela deve se tornar uma referência para os designers ao projetarem um 
estilo de uma página web e, em virtude disso, muito se economizaria mundialmente em 
termos de energia elétrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cor Gasto 
Branco 74 watts 
Amarelo 69 watts 

Azul claro 68 watts 
Cinza prata 67 watts 

Azul 65 watts 
Vermelho 65 watts 
Verde limão 63 watts 

Cinza 62 watts 
Verde oliva 61 watts 

Roxo 61 watts 
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Turquesa 61 watts 
Verde 60 watts 
Terra 60 watts 

Azul marinho 60 watts 
Preto 59 watts 

Tabela 1: Cores e gastos em watts para exibição em uma página web. 

6.2. ECOFONT  
 

 Existe uma fonte intitulada “Ecofont” que possui pequenos espaços em brancos nas 
letras, quase que imperceptíveis. Ao imprimir um texto com essa configuração, obtêm-se um 
menor gasto de tinta na impressão, ampliando a possibilidade de impressões. Essa fonte 
poderia ser usada em websites para que o usuário, ao desejar imprimir a página web, possa, 
de forma sustentável, obter uma economia, além de ajudar na preservação do meio 
ambiente.  
 

 
Figura 1: Projeção da fonte Ecofont do tamanho 8 ao 72. 

 
6.3. PRETOG, ECO4PLANET E O GOOGLE PRETO  

 
 Ao se ter uma noção de quanto uma pesquisa no “Google.com” gasta em emissão de 
dióxido de carbono, muitas instituições lançaram páginas com tonalidades quase totalmente 
nas cores branca e preta. Isso porque, para monitores de computador conhecidos como CRT, 
a cor preta gera mais economia. Já nos monitores LCD, é necessário a criação de uma barreira 
em frente à luz emitida para a formação da imagem preta, já que ela sempre continua acesa. 
Então, conclui-se que para monitores CRT a cor para economia de energia elétrica é a preta e 
para os de tela LCD a cor é a branca, que é a padrão gerada por eles.  
 As ferramentas “Pretog” e “Google Preto” exibem apenas a cor preta em sua maioria 
como plano de fundo. Já a “ECO4PLANET” admite, através do uso de javascript, a opção pelo 
usuário de acordo com o tipo de monitor da cor predominante no site desejado. Dessa forma, 
essa última se torna uma ferramenta mais eficaz. Elas têm a mesma funcionalidade de busca 
do Google e são ainda indexadas pelo serviço de busca. Ressalta-se, também, que o Google, 
por padrão, em sua pluralidade é branco. Então, o usuário pode escolher a interface preta ou 
branca, escolhendo o endereço que deseja acessar. Um estudo da Eco4planet informa que “se 
todas as buscas fossem realizadas em fundo preto, com tempo médio de dez segundos, 
haveria uma economia de sete milhões de kilowatts por hora o que equivaleria a 77 geladeiras 
ligadas por uma hora.”(SANTOS, 2010). Em outras palavras, é extremamente relevante essa 
prática para a economia de energia.  
 
7. CONCLUSÃO  
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 As empresas e profissionais que constituem a web devem adotar políticas verdes na 
tentativa de conservarem o meio ambiente a partir da economia de energia. Sendo assim, 
mais do que tudo, devemos ter a conscientização desde a hora que ligamos nosso 
computador, navegamos em nossos sites, até a hora que jogamos fora qualquer um de nossos 
aparelhos obsoletos. Enquanto consumimos a tecnologia em nosso dia-a-dia, estamos 
intoxicando cada vez mais o planeta Terra. É necessário que haja uma postura sustentável no 
cotidiano para que as consequências do ataque do homem ao meio ambiente sejam cada vez 
menores, gerando a oportunidade de residir em um ambiente e cyber espaço limpos através 
da adoção da Web Verde.  
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RESUMO  
 

Um ambiente de aprendizagem colaborativa 
apoiada por computador pode possibilitar aos alunos de 
cursos a distância baseados na Web interagirem entre si 
e com um ou mais facilitadores para a realização de 
trabalhos em grupo. No entanto, uma dificuldade 
enfrentada por projetistas de ambientes computacionais 
de apoio à aprendizagem está relacionada a como 
melhor adaptar o conteúdo transmitido  e as atividades 

realizadas no ambiente às características individuais  dos 
alunos. Este artigo tem como objetivo apresentar uma 
arquitetura de agentes de apoio à aprendizagem 
colaborativa que proporciona um ambiente dinâmico e 
de fácil interação com alunos e facilitadores.   A 
arquitetura proposta visa melhorar o processo de 
aprendizagem durante a realização de trabalhos em 
grupo.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem colaborativa, arquitetura de agentes, Web. 

 

AN ARCHITECTURE TO SUPPORT AGENTS INTERACTION 

COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT  

ABSTRACT  
 

A computer-supported collaborative learning 
environment can facilitates the communication of 
students and facilitators taking part on distance courses 
based on the Web, for the accomplishment of group 
tasks. However, a difficulty faced by designers of 
computer environments for supporting the learning is 
how best to adapt the transmitted content and the 
accomplished activities in the environment to the 

students’ individual characteristics. This paper has as 
objective to present an architecture of agents for 
supporting collaborative learning that provides a 
dynamic environment and easy of using by students and 
facilitators. The proposed architecture targets to 
improve the learning process during the 
accomplishment of works in group. 

 
 

 KEY-WORDS: collaborative learning, architecture of agents, Web. 
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UMA ARQUITETURA DE AGENTES PARA APOIAR A INTERAÇÃO EM 

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Ensino a Distância (EaD) apoiado por computador  deve oferecer aos alunos as 
mesmas oportunidades oferecidas pelo ensino presencial, para que estes desenvolvam nele as 
mesmas habilidades que desenvolveriam  na sala de aula convencional.  Uma atividade 
importante existente no ensino presencial á a Atividade em Grupo. Além da interação entre 
os alunos e o(s) facilitador(es), a interação entre os alunos no desenvolvimento de alguma 
atividade pedagógica é fundamental para o processo de aprendizagem, pois cada aluno 
compartilha com os colegas seus conhecimentos, dúvidas e impressões sobre o que foi 
discutido na aula, enriquecendo assim o processo de aprendizagem e dando início a uma nova 
modalidade de aprendizagem, a Aprendizagem  Colaborativa.  Um ambiente para suporte à 
aprendizagem colaborativa apoiada por computador deve oferecer mecanismos para os 
alunos interagirem entre si e com um ou mais facilitadores, durante a realização de um 
trabalho em grupo, com a mesma intensidade que eles interagiriam se estivessem no mesmo 
local, de modo que eles adquiram, ao final do trabalho, pelo menos os mesmos 
conhecimentos obtidos ao realizar o trabalho de forma presencial. 

A ideia de usar o computador como forma de prover educação vem desde a criação do 
computador pessoal. Contudo a tecnologia da época não era suficiente para desenvolver 
softwares educacionais capazes de prover educação de uma forma atrativa para o aluno. 

Com o surgimento da Internet, aliada à evolução das teorias de aprendizado e da 
Inteligência Artificial (IA), principalmente na área de Inteligência Artificial Distribuída (IAD) 
(ZAMBONELLI et al. 2000), o computador tornou-se uma ferramenta poderosa de apoio à 
educação. Com o uso das tecnologias atuais, o computador possibilita que uma pessoa em 
qualquer local do planeta possa assistir aulas, ou interagir com colegas e facilitadores, através 
de um ambiente Web adaptável às suas características pessoais e aptidões individuais, que 
interage com a mesma em busca de uma melhor aprendizagem. 

Este artigo apresenta uma arquitetura de agentes para suporte à interação em um 
ambiente de aprendizagem colaborativa apoiada por computador. Esta arquitetura foi 
implementada no ambiente e-Grupo (MENDES NETO 2000, MENDES NETO 2001], que oferece 
todos os mecanismos necessários para suprir  as necessidades de comunicação  e cooperação 
entre os participantes  do processo educacional,  além de mecanismos que permitem  realizar  
as atividades de coordenação do ambiente, durante a realização de trabalhos em grupo. O 
artigo apresenta também o processo de modelagem dos agentes inteligentes para dar suporte 
às principais atividades realizadas em um ambiente de aprendizagem colaborativa apoiada 
por computador que pode ser adaptado para outros ambientes de apoio à aprendizagem. 

O artigo está dividido em seis seções.  A Seção 2 mostra uma visão geral sobre 
sistemas multiagentes de apoio à aprendizagem. A Seção 3 descreve as funcionalidades 
disponibilizadas pelo ambiente computacional de suporte à aprendizagem colaborativa e a 
Seção 4 descreve a arquitetura de agentes e o processo de modelagem dos agentes 
inteligentes. A Seção 5 descreve em detalhes um dos agentes que compõem a arquitetura 
proposta. A última seção traz as nossas considerações finais. 
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USO DE AGENTES EM SISTEMAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM 
 

Segundo Russell and Norvig (1995), agentes são entidades de software autônomas que 
percebem seu ambiente através de sensores e executam uma ação no ambiente através de 
atuadores, que processam informações e conhecimentos.  Os Sistemas Multiagentes (SMAs) 
consistem em um conjunto de agentes autônomos que colaboram entre si objetivando a 
solução de um problema que está além da capacidade de um único agente. 

Existem diversos tipos de agentes. Eles podem ser de software ou de hardware, 
estacionários ou móveis, persistentes ou temporários, reativos ou cognitivos. Uma das 
classificações mais importante sobre os agentes é quanto a eles serem reativos ou cognitivos. 

Os agentes reativos são agentes mais simples que, ao perceberem alguma modificação 
no ambiente, reagem sem nenhum conhecimento de ações anteriores.  Como estes agentes 
não possuem memória, eles são incapazes de planejar ações futuras. 

Os agentes cognitivos são agentes mais complexos, pois possuem uma representação 
explicita do ambiente e dos outros agentes.  Este tipo de agente possui memória, o que o 
torna capaz de planejar ações futuras com base em situações ocorridas anteriormente (FRIGO 
et al. 2004). 

Agentes inteligentes podem exercer diversas funções em ambientes de suporte à 
aprendizagem colaborativa como, por exemplo, verificar a participação dos alunos nas 
discussões, auxiliar na seleção de tópicos para discussão, avaliar o desempenho dos alunos 
com relação ao uso das ferramentas de comunicação e cooperação disponíveis no ambiente, 
entre outras. O uso de agentes para auxiliar nestas funções torna-se cada vez mais importante 
à medida que cresce o número de alunos que interagem em um ambiente de suporte à 
aprendizagem colaborativa, pois fica muito difícil para os facilitadores gerenciarem essas 
atividades sozinhos. 

 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E-GRUPO 
 

O e-Grupo é um ambiente para suporte à aprendizagem colaborativa que oferece um 
conjunto de aplicações que possibilitam a interação, através da Web, entre os participantes 
de EaD, para realização de trabalhos em grupo, pretendendo proporcionar a estes as mesmas  
facilidades existentes no ensino presencial (NETO 2000, NETO 2001). As ferramentas do e-
Grupo encontram-se classificadas em Mecanismos de Coordenação, Cooperação e 
Comunicação, conforme o propósito a que se destinam e podem ser acessadas a qualquer 
momento. 

Existem quatro atores no e-Grupo: facilitador, membro do grupo, líder e 
administrador. O facilitador é o responsável, entre outras coisas, pela condução dos trabalhos 
dos grupos. O membro do grupo é um aluno que está, em determinado momento, 
participando de um grupo para realização de um trabalho.  O líder é um membro do grupo 
que difere dos demais por possuir algumas atribuições a mais, que lhe foram conferidas 
pelo(s) facilitador(es), com a finalidade de aliviar a sobrecarga de trabalho deste(s). O 
administrador é um super-usuário com permissão total para executar as funções de 
administração do ambiente. 
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As interfaces projetadas para os atores são semelhantes, diferenciando-se apenas 
pelas opções de Barras de Ferramentas.  Por exemplo, os facilitadores visualizam as três 
barras de ferramentas, isto é, coordenação, cooperação e comunicação, enquanto os 
membros do grupo visualizam apenas as barras de ferramentas de cooperação e 
comunicação. 

As ferramentas visualizadas em determinada barra de ferramentas também variam, 
dependendo das permissões definidas para os atores do e-Grupo. Inicialmente, algumas 
ferramentas são disponibilizadas para cada ator; no entanto estas permissões podem ser 
alteradas através da ferramenta de coordenação Gerente de Permissão. 

A barra de ferramentas de coordenação apresenta as ferramentas responsáveis pela 
coordenação do ambiente, proporcionando os recursos necessários para gerenciar e 
configurar os diversos mecanismos de cooperação e comunicação oferecidos, além de 
recursos de interesse específico do administrador do ambiente, como, por exemplo, recursos 
de segurança.  As ferramentas disponíveis também são responsáveis pela coordenação dos 
grupos, proporcionando os recursos necessários para os facilitadores e líderes controlarem 
eficazmente as atividades dos grupos. As ferramentas de coordenação disponíveis no e-Grupo 
são: gerente de permissão, gerente de cadastro, gerente de comunicação, gerente de agenda, 
gerente de materiais, gerente de FAQ, gerente de grupos de interesse, gerente de sala de 
conversação e gerente de assistente. 

A barra de ferramentas de cooperação apresenta as ferramentas necessárias para a 
cooperação entre os participantes, possibilitando que os membros do grupo trabalhem 
remotamente em uma tarefa, eliminando as limitações introduzidas pela distância entre eles. 
As ferramentas de cooperação síncrona disponíveis no e-Grupo são: quadro de comunicações 
(whiteboard), compartilhamento de aplicações em tempo real e transferência de arquivos em 
tempo real. As ferramentas de cooperação assíncrona do e-Grupo são: repositório de 
materiais, arquivo de trabalhos, FAQ e agenda. 

A barra de ferramentas de comunicação apresenta as ferramentas utilizadas para a 
comunicação entre os participantes, tornando possível a realização de diversas modalidades 
de interação entre eles e facultando a troca de conhecimentos, experiências e expectativas 
em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido. As ferramentas de comunicação 
síncronas disponíveis são: sala de conversação, audioconferência e videoconferência pessoal. 
As ferramentas de comunicação assíncrona disponíveis no e-Grupo são: correio eletrônico, 
lista de discussão e grupo de interesse. 

 

ARQUITETURA DE AGENTES PARA SUPORTE À APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
 

Nesta seção será descrito como foi realizada a modelagem dos agentes de suporte à 
aprendizagem colaborativa para o ambiente e-Grupo. 

Para a modelagem do sistema foi aplicada a metodologia MAS-CommonKADS 
(IGLESIAS e GARIJO, 2005) uma extensão da metodologia Common-KADS (SCHREIBER et al., 
2000)  para a modelagem de SMA. Esta metodologia define os seguintes modelos: (i) Modelo 
de Organização, que apresenta a organização social dos agentes e a organização no qual o 
sistema será implantado, visando identificar possíveis áreas para aplicação de agentes, bem 
como os possíveis impactos que a introdução de um sistema multiagente pode trazer; (ii) 
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Modelo de Tarefas, que descreve  as tarefas executadas pelos agentes ou de responsabilidade  
destes; (iii) Modelo de Agentes, que especifica  os  objetivos, colaborações  e  planos (ações  
que devem ser tomadas para alcançar um objetivo) do agente; (iv) Modelo de coordenação,  
que descreve as interações entre agentes de um SMA com o objetivo de abordar os riscos que 
estão diretamente relacionados com o desenvolvimento destas interações; (v) Modelo de 
comunicação, que detalha as interações homem-máquina;  (vi) Modelo de Conhecimento,  
que descreve as estruturas e os tipos de conhecimento  utilizados  na execução das tarefas; 
(vii) Modelo de Projeto,  que descreve a infraestrutura  necessária para implementação dos 
agentes, que consiste na próxima etapa a ser realizada. 

Antes da construção dos modelos propriamente ditos, a metodologia MAS-
CommonKADS sugere uma fase de conceituação, que permite uma definição preliminar do 
problema a ser resolvido. A seguir, será apresentado o processo de identificação e 
modelagem dos agentes através da aplicação da metodologia MAS-CommonKADS. 

 

CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA MULTIAGENTE 
 

A fase de conceituação tem como objetivo mostrar a ideia inicial do sistema 
empregando uma análise centrada no usuário mediante técnicas de casos de uso. Nesta fase, 
deve-se identificar e descrever os atores e os casos de uso do sistema. 

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso genérico do ambiente, possibilitando 
uma visão geral dos relacionamentos dos atores com as ferramentas do e-Grupo. 

 
Figura 1 - Diagrama de casos de uso do e-Grupo 

 

De acordo com a figura, pode-se observar que o ambiente está dividido em 
mecanismos de coordenação, que possibilitam realizar algumas configurações no ambiente, e 
em mecanismos de cooperação e comunicação, que possibilitam a interação dos atores 
envolvidos, viabilizando assim uma aprendizagem de forma colaborativa entre estes atores. 

 

ANÁLISE DO SISTEMA MULTIAGENTE 
 

Nesta fase são construídos todos os modelos da metodologia MAS-CommonKADS, com 
exceção do Modelo  de Projeto. O principal modelo da metodologia MAS-CommonKADS é o 
modelo de agentes que descreve detalhes dos agentes e dos seus objetivos  através de 
templates textuais.  Analisando os diagramas de caso de uso da fase de conceituação e as 
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características da organização detalhadas no modelo de organização (MORAIS II, 2008), que 
por questão de espaço não foram apresentados neste artigo, foram identificados os seguintes 
agentes: 
 

• Agente estudante: cria um modelo com características do aluno que será 
utilizado para criação de grupos; 

• Agente facilitador: é responsável por criar grupos de interesses e listas de 
discussões baseados nos modelos gerados pelo agente estudante; 

• Agente supervisor: encarrega-se de monitorar a participação dos alunos e 
também de motivá-los; 

• Agente assistente: tem o objetivo de ajudar o usuário a trabalhar no ambiente; 
• Agente de interface: é responsável pela interação do usuário com os agentes 

do sistema e vice-versa; 
• Agente de material: busca materiais e disponibiliza aos usuários. 

 
A Tabela 1 apresenta um template textual que descreve os objetivos e algumas 

características do agente Supervisor. 

Tabela 1: Template textual dos objetivos do agente supervisor 
Objetivo 1: Monitorar aluno. 

Tipo: Objetivo persistente. 

Parâmetros de Entrada: Entrada no ambiente e 
participação nos mecanismos de comunicação e no 
repositório de materiais. 

Parâmetros de Saída: Lista de participação e informação 
dos usuários on-line. 

Condição de Ativação: Quando o aluno entra no sistema. 

Condição de Finalização: Quando o aluno sai do sistema. 

Descrição: O agente monitora a participação dos alunos 
verificando o uso das ferramentas de comunicação e do 
repositório de materiais. Essa informação é enviada ao 
facilitador em forma de uma lista com os resultados de 
participação dos alunos, sendo também utilizada pelo 
próprio agente para criar motivações para o aluno. 

Objetivo 2: Motivar aluno. 

Tipo: Objetivo reativo. 

Parâmetros de Entrada: Lista de participação. 

Parâmetros de Saída: Motivação para o aluno. 

Condição de Ativação: Quando o agente percebe uma 
mudança na participação do aluno. 

Condição de Finalização: Quando se envia alguma 
imagem ou frase de motivação ao agente de interface 
para ser exibida ao aluno. 

Descrição: O agente supervisor tem como objetivo 
prover mecanismos para a motivação do aluno. 
Dependendo da participação dele, esta motivação pode 
ser uma frase para motivá-lo ou uma imagem, como um 
rostinho feliz ou triste com a participação dele. 

 
O modelo de coordenação preocupa-se com o aspecto dinâmico da sociedade 

multiagente, oferecendo suporte à descrição das trocas de mensagens realizadas entre 
agentes durante a realização dos seus objetivos. Os principais artefatos provenientes deste 
modelo são: templates de conversações, diagramas de sequência de mensagens (MSC - 
Message Sequence Charts) e diagramas de comunicação.  A Tabela 2 mostra o template de 
conversação mostrar motivação do agente supervisor. Este template descreve alguns dados 
da conversação, como os agentes participantes, o objetivo e o agente inicializador. 

Tabela 2: Template de conversação do agente supervisor 
Conversação: Mostrar Motivação. 

Objetivo: Exibir mensagens ou imagens para motivar  o aluno. 

Agentes: Interface e Supervisor. 

Agente Inicializador: Interface. 

Descrição: Quando o aluno entra no ambiente, ele é validado pelo agente de interface, que avisa ao agente 
supervisor, que passa a monitorar o aluno e a criar uma lista de participação do aluno para que ele possa avaliar.  
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Com base nesta avaliação, ele escolhe uma forma de motivar o aluno. Após esta escolha, ele envia para o agente de 
interface que é responsável por exibir esta motivação. 

Pré-condição: Presença ou ausência do aluno. 

Condição de término: Mensagem ou imagem exibida ao aluno. 

 

Após a identificação e a descrição das conversações, devem ser confeccionados os 
MSCs, permitindo-se, desta forma, que seja identificada a ordem em que ocorrem as 
intervenções dos agentes (trocas de mensagens). A Figura 2 mostra o MSC da conversação 
mostrar motivação. 
 

 
Figura 2 - MSC da conversação Mostrar Motivação 

 

Após descrever as conversações e intervenções, é possível construir os diagramas de 
comunicação, que permitem analisar melhor as relações dinâmicas entre os agentes. 

No modelo de conhecimento, o objetivo é detalhar as estruturas e os tipos de 
conhecimento utilizados na execução das tarefas. Segundo Freitas Junior, (2003), esse modelo 
prove uma descrição independente da implementação das regras que os diferentes 
componentes do conhecimento utilizam na solução do problema.  Os agentes que possuem 
tarefas que exigem conhecimento são: o agente facilitador, o agente supervisor, o agente 
assistente e o agente de material. 

O agente supervisor é responsável por motivar e monitorar a participação do aluno no 
ambiente, verificando se este participa dos debates, através das ferramentas disponíveis no 
ambiente, e se está diariamente buscando novos materiais para o seu aprendizado. 

Para isso, este agente guarda todas as informações do usuário e registra todas as suas 
participações, criando assim seu próprio domínio de conhecimento. Este agente também 
armazena os valores referentes à motivação que deve ser passada ao aluno. A estratégia 
utilizada é uma tabela com duas colunas, uma com os valores referentes à participação dos 
alunos e outra com os textos para motivação. Esses valores variam de zero a dez, onde, 
quanto mais próximo do zero, o agente recomenda ao aluno uma maior participação nas 
atividades realizadas no ambiente e nas discussões do grupo. Para que possa realizar suas 
inferências, o agente monitora o aluno e, com base no conhecimento que possui, pode 
disparar avisos quando perceber alguma discrepância em relação ao valor desejado. 

 

PROJETO DO SISTEMA MULTIAGENTE 
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A construção do modelo de projeto é um passo prévio para a implementação. Este 
modelo descreve a arquitetura do sistema como um SMA. O e-Grupo foi desenvolvido para 
trabalhar em ambiente Web utilizando uma arquitetura cliente-servidor, onde o servidor 
possui toda a lógica do sistema e a base de dados necessária para a aplicação. Para o 
desenvolvimento do SMA foi necessário a introdução de uma base de conhecimento e de 
programas para criação da mesma. Esta foi desenvolvida usando CLIPS 
(http://clipsrules.sourceforge.net/), que é uma ferramenta que tem sua programação baseada 
em lógica de primeira ordem, o que permite estabelecer regras a construção da base de 
conhecimento e elaborar consultas a este tipo de base de dados. A biblioteca de software 
JCLIPS (http://sourceforge.net/projects/jclips/) foi utilizada porque permite aos 
programadores Java usarem a ferramenta CLIPS em combinação com Java através da 
incorporação do motor CLIPS em uma classe Java. Tanto CLIPS quanto JCLIPS são softwares 
livres, podendo serem usados para fins acadêmicos ou comerciais (OLDONI  et al. 2006). 

O SMA apresentado neste artigo foi desenvolvido utilizando JADE (BELLIFEMINE et al. 
1999), um framework criado para oferecer suporte ao desenvolvimento de SMAs de acordo 
com o padrão  IEEE FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents). Ele fornece um pacote 
para auxiliar o desenvolvimento de agentes em Java bem como um ambiente cooperativo no 
qual os agentes de software podem interagir para realizarem seus objetivos. A Figura 3 
demonstra a arquitetura global do SMA apresentado neste artigo. 

 

Figura 3 - Arquitetura global do SMA 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM AGENTE ANIMADO DE INTERFACE NO E-GRUPO 
 

Esta seção apresenta a implementação de um dos agentes que compõem a arquitetura 
de agentes para apoiar a interação em ambientes de aprendizagem colaborativa proposta 
neste artigo. Para efeito de demonstração, foi escolhido o agente supervisor, que interage 
com um agente animado de interface que, além de auxiliar os alunos na realização de suas 
atividades, torna o ambiente mais atrativo e motivante. O agente supervisor foi desenvolvido 
para monitorar, estatisticamente, a atuação do aluno no ambiente, acompanhando todas as 
tarefas executadas por ele, dentre as quais podemos citar: postagens na lista de discussão, 
participações nas sessões de videoconferências e realização de trabalhos. A Figura 4 mostra 
um esquema da atuação do agente supervisor. 
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Figura 4 - Esquema de atuação do agente supervisor 

A Figura 4 mostra o esquema de atuação do agente supervisor no e-Grupo. 
Inicialmente os alunos interagem com o ambiente, e todas as atividades realizadas por eles 
são gravadas na base de dados do sistema pelo agente supervisor. O agente supervisor usa 
estes dados para definir médias de participação para cada aluno. Em futuras interações, o 
agente animado de interface irá se comunicar com o agente supervisor para obter estas 
médias. Com base nas médias obtidas, ele irá se comportar de forma diferenciada para cada 
aluno, podendo motivá-lo e/ou incentivá-lo a participar das listas de discussão, das sessões de 
videoconferências e/ou da realização de trabalhos em grupo. 

Na Tabela 3 é mostrado uma parte do código do agente supervisor, que realiza o 
cálculo das médias com base (i) no número de postagens para a lista de discussão, (ii) no 
número de participações nas sessões de videoconferências  e (iii) no número de trabalhos 
realizados pelo aluno. A tabela mostra também o código que representa a interação entre os 
agentes. Como pode ser visto no código apresentado, uma página JSP (Java Server Page) 
recebe a média do aluno que está logado no ambiente e aciona o agente animado de 
interface para motivá-lo a realizar as atividades programadas pelo(s) facilitador(es). 

Tabela 3: Código do agente supervisor 
Código 1 
 
mediap=gnposts/alunos; 
 
/*comparando o numero de mensagens do aluno na lista 
de discussão com o grupo*/ 
if (nposts>=mediap*1){  vp=4; } 
else if (nposts<mediap*1  && 
nposts>=mediap*0.5){vp=3;} else if (nposts<mediap*0.5  
&& nposts>=mediap*0.25){vp=2;} 
else if (nposts<mediap*0.25){vp=1;} 
/*comparando o numero de sessões de 
videoconferências do aluno com o total de sessões*/ 
if ( nvideos>=videos*1 ){ vv=4; } else if (nvideos<videos*1 
&& nvideos>=videos*0.5){vv=3;} 
else if (nvideos<videos*0.5 && 
nvideos>=videos*0.25){vv=2;} 
else if (nvideos<videos*0.25 ){vv=1;} 
 

Código 2 
 
//Avaliação do Agente de Interface 
out.println("<script>"); out.println("Sam.Show();"); 
out.println("Sam.Speak(’Deixe-me consultar alguns 
arquivos no meu notebook.’);"); 
out.println("Sam.Play(’Write’);"); 
out.println("Sam.Play(’WriteReturn’);"); 
out.println("Sam.Play(’Think’);"); 
out.println("Sam.Play(’Acknowledge’)"); 
if ( vp==4  ){ out.println("Sam.Play(’Clap’)"); 
out.println("Sam.Speak(’Você  está  tendo uma 
ótima participação nas discussões! Isso é muito bom para 
o  seu  aprendizado.’);"); 
 

 

Quando o aluno entra no ambiente, o agente animado de interface se comunica com o 
agente supervisor e obtém a média atual do aluno. Em seguida, ele se comporta de forma 
diferenciada de acordo com a média de participação do aluno até aquele momento. Este 
agente poderá incentivar, ou motivar o aluno caso ele esteja abaixo da média. A Figura 5 
mostra o agente animado de interface se comunicando com um aluno que está participando 
pouco das listas de discussão. 
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Figura 5 - Exemplo de atuação do agente animado de interface 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo, descrevemos a inserção de agentes inteligentes em um ambiente de 
apoio à aprendizagem colaborativa chamado e-Grupo. Para isso, foi realizada uma revisão 
bibliográfica sobre os principais conceitos relacionados a agentes inteligentes e sobre 
metodologias da engenharia de software orientada a agentes, que oferecem suporte à 
modelagem de SMAs. Para a modelagem do SMA para o e-Grupo, foi escolhida a metodologia 
MAS-CommonKADS, que é uma extensão da metodologia CommonKADS voltada para 
modelagem de SMAs. CommonKADS é uma metodologia da engenharia do conhecimento 
muito conhecida e utilizada em diversos projetos. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, a metodologia MAS-CommonKADS mostrou-
se muito eficiente para (i) concepção do desenho do sistema, expressando de forma explícita 
os agentes envolvidos nas operações a serem realizadas pelo SMA e, principalmente, para (ii) 
representação das interações entre os agentes e para (iii) identificação das tarefas realizadas 
por cada um deles, que formam parte do seu modelo de conhecimento. A metodologia MAS-
CommonKADS define perfeitamente como expressar as interações entre agentes e como 
integrá-las dentro de uma árvore de tarefas, que constituem parte do método de resolução de 
problemas dos agentes. Apesar de não contemplar a fase de implementação, a metodologia 
descreve com muitos detalhes como os agentes devem ser codificados, facilitando o trabalho 
para os desenvolvedores. 

A arquitetura de agentes para dar suporte à interação em ambientes de aprendizagem 
colaborativa, proposta neste artigo, provê mais autonomia e proatividade a um ambiente de 
aprendizagem apoiada por computador. Embora a arquitetura proposta tenha sido elaborada 
tendo como base o ambiente e-Grupo, ela pode ser facilmente adaptada para qualquer outro 
ambiente de apoio à aprendizagem colaborativa. Os agentes animados desenvolvidos 
apresentam a vantagem de melhorar a interação entre os alunos e o ambiente de 
aprendizagem, incrementando a habilidade do computador de engajar e motivar os alunos. 
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RESUMO  
 

O projeto SMnetS tem como uma de suas 
funções realizar a leitura de diversos tipos de mídias 
publicadas na internet. Contudo, hoje o projeto não 
tem implementado o acesso a documentos do tipo 
PDF. Nesse sentido, este artigo tem 2 principais 
objetivos: (i) procurar ferramentas que permitam 
acesso a documentos PDFs e (ii) realizar uma 
comparação mínima entre estas. A pesquisa de 
ferramentas de acesso a documentos PDFs considerou 
o uso desta em projetos com a tecnologia Ruby. As 
ferramentas encontradas foram classificadas de 

acordo com suas funcionalidades e analisadas sob 
aspectos funcionais (acesso ao documento) e não-
funcionais (tipo de licença, tipo de ferramenta, entre 
outras). Após classificadas as ferramentas, 
implementou-se uma aplicação exemplo mínima para 
comparar as ferramentas de acordo com os requisitos 
funcionais. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  SMnetS, PDF, Ruby, ferramentas. 

 
A RESEARCH ON TOOLS FOR ACCESSING PDF DOCUMENTS FOR THE PROJECT SMNETS 

 
ABSTRACT  
 
The SMnetS project has as one of the functions read 
various types of media published on the Internet. 
However nowadays the project has not implemented 
access to PDF documents.  This article has two main 
objectives: (i) search tools that allow access to PDF 
documents and (ii) make a minimum comparison 
between these tools. The research of access tools for 
PDF documents uses the Ruby technology in the 
project. The tools were classified according to their 

functionalities and analyzed under functional aspects 
(document access) and non-functional (license type, 
type of tool, among others). After classified tools, was 
implemented a minimal example application to 
compare the tools according to the functional 
requirements. 

 

 
 

 KEY-WORDS: SMnetS, PDF, Ruby, tools. 
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UMA PESQUISA DE FERRAMENTAS DE ACESSO A DOCUMENTOS 
PDF PARA O PROJETO SMNETS 

 
INTRODUÇÃO 

O SMnetS é um projeto de extensão em desenvolvimento que conta com a empresa 
privada DnD Tecnologia Ltda e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN). Ainda fazem parte dessa colaboração, as instituições 
acadêmicas Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e Faculdade Câmara 
Cascudo. Este projeto foi iniciado em 2009 e tem como foco desenvolver serviços 
inovadores para o marketing virtual. 

Neste contexto de marketing virtual, se faz necessário ler as mais diversas notícias 
publicadas na internet em seus diversos tipos de mídias. É possível contabilizar como 
exemplo de mídia arquivos textos como HTML, RSS, PDF, Documentos Microsoft Word, 
entre outros. 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa sobre ferramentas permitam ao 
SMnetS manipular arquivos do tipo PDF publicados na internet. Por manipulação, leia-se 
a possibilidade de abrir um documento e realizar neste documento uma pesquisa de 
textos. 
Este documento é estruturado da seguinte forma: esta seção de introdução; segunda 
seção contendo a lista de ferramentas de manipulação de PDF; penúltima seção, 
comparação das ferramentas de manipulação; e por último, as considerações finais. 

 

FERRAMENTAS PARA AUXILIO A MANIPULAÇÃO DE PDF 

Existem diversos tipos de ferramentas computacionais para auxilio a edição de 
arquivos [1, 2]. A variedade depende principalmente do tipo de arquivo e da intenção dos 
seus usuários. Estas ferramentas computacionais podem permitir por exemplo: compilar 
arquivos em linguagens de programação, inserção de texto, editoração de vídeo, criação 
de álbuns de fotos, entre outras funcionalidades. 

Para o propósito do projeto, as ferramentas pesquisadas devem permitir inserir a 
capacidade de abrir um arquivo PDF para permitir uma pesquisa de texto no SMnetS. Com 
algumas considerações: primeira, o projeto todo é desenvolvido com a linguagem Ruby1 e 
com o framework Rails2; segundo, as ferramentas pesquisadas devem permitir inserir 
código de manipulação no SMnetS, independente de utilizar chamadas locais ou remotas 
(RPC, Web service, ou outra forma [3]); por fim, as licenças devem coibir o serviço 
prestado pelo SMnetS. 

                                                           
1 Maiores detalhes sobre a linguagem Ruby podem ser encontradas em http://http://www.ruby-lang.org/en/ 
 
2 Maiores detalhes sobre o framework Rails podem ser encontradas em http://http://rubyonrails.com.br/ 
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De acordo com esses requisitos, as seguintes ferramentas foram encontradas 
através de pesquisa na internet: PDF::Reader, pdf-toolkit, Solr e Xapian. Estas estão 
descritas nas seções abaixo e resumidas na última subseção. 

 
FERRAMENTA PDF::READER 

PDF::Reader [4] é desenvolvida e mantida pelo desenvolvedor australiano 
James Healy, com eventuais contribuições de outros desenvolvedores individuais. O 
projeto não é oficialmente financiado por nenhuma empresa ou organização. 

A ferramenta é classificada como uma biblioteca, pois seu uso consiste em 
importá-la em um sistema Ruby e utilizar a API disponibilizada. Ela opera sobre 
arquivos PDF individuais, e possibilita a obtenção de informações gerais sobre o 
documento e de informações sobre cada uma de suas páginas. As informações 
disponibilizadas a nível de documento incluem, entre outras coisas, a versão da 
especificação PDF utilizada para criar o documento, metadados do documento e o 
número de páginas. A nível de página a biblioteca permite obter informações como 
seu conteúdo textual e tipos de fonte utilizados. 

Em termos de tecnologia utilizada PDF::Reader é a mais simples das 
ferramentas analisadas, sendo desenvolvida em Ruby puro sem dependências 
externas. Todo o código é distribuído sob a licença MIT, que não restringe seu uso em 
aplicações comerciais de código fechado3. 
 
FERRAMENTA PDF-TOOLKIT 

pdf-toolkit [5] foi desenvolvida pelo desenvolvedor americano Tim Pope. Seu 
desenvolvimento foi interrompido e hoje ela não é mais mantida ou atualizada. Ela 
encapsula o utilitário de linha de comando pdftk [PDFTK], uma ferramenta que 
possibilita realizar diversas operações sobre arquivos PDF. O pdftk foi desenvolvido e 
é suportado pela empresa PDF Labs Company. Este ainda depende da biblioteca 
ActiveSupport, um dos componentes do framework Ruby on Rails, que como tal é 
marca registrada de David Heinemeier Hansson e tem seu desenvolvimento 
patrocinado pela empresa 37signals4. 

Assim como o PDF::Reader, essa ferramenta é uma biblioteca que manipula 
arquivos PDF individuais. Contudo, por encapsular o utilitário pdftk, pdf-toolkit 
                                                           
3 Texto completo da licença MIT disponível em http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php 
 
4 http://37signals.com/  
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permite um número maior de operações sobre arquivos PDF. Tais operações incluem, 
entre muitas outras, obter o conteúdo textual de um arquivo PDF, mesclar diferentes 
arquivos, separar e rotacionar as páginas de um arquivo, e preencher formulários 
incorporados em um PDF. 

A biblioteca pdf-toolkit é desenvolvida em Ruby, assim como sua dependência 
ActiveSupport. pdftk é desenvolvido utilizando uma combinação de Java, C e C++. Não 
há nenhuma informação disponível sobre qual a licença usada na distribuição da 
biblioteca, mas assume-se que seja uma licença compatível com GPL-v25 dado que o 
utilitário pdftk é distribuído sob essa licença6. Isso se deve ao caratér "viral" da GPL-
v2, segundo o qual qualquer programa que utilize uma biblioteca distribuída sob GPL-
v2 deve também ser licenciado sob GPL-v2 ou licença compatível.7 

 
FERRAMENTA XAPIAN 

A ferramenta Xapian [6] é desenvolvida por diversos desenvolvedores 
individuais, baseada no resultado de pesquisas acadêmicas iniciadas na Universidade 
de Cambridge8. O suporte comercial é oferecido oficialmente pelas empresas 
Oligarchy Ltd, Lemur Consulting Ltd e Celestial Navigation Ltd. 

Xapian é uma ferramenta consideravelmente diferente das analisadas 
previamente. Classificada como um serviço de pesquisa em texto, possui um 
componente servidor e bibliotecas para construção de componentes clientes. O 
componente servidor é responsável por indexar e armazenar o conteúdo de múltiplos 
documentos. O componente cliente se comunica com o servidor para orquestrar a 
indexação de documentos e efetuar a busca nos documentos indexados. As 
funcionalidades da ferramenta incluem a indexação de diversos tipos de documento, 
busca probabilística ranqueada, busca por proximidade de palavras, vários 
operadores booleanos de busca, busca por sinônimos, correção de falhas ortográficas 
em termos buscados, e remoção e atualização de documentos indexados. 

                                                           
5 Texto completo da licença GPL-v2 disponível em http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 
 
6 Licença do utilitário pdftk disponível em http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-license/ 
 
7 Esclarecimentos sobre o uso de programas distribuídos sob a licença PDF em programas proprietários em 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html#GPLInProprietarySystem   
 
8 Detalhes podem ser encontrados na história da biblioteca, disponível em http://xapian.org/history 
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Desenvolvida em C++, Xapian possui bibliotecas que permitem seu uso em 
aplicações construídas utilizando Perl, Python, PHP, Java, Tcl, C#, Ruby e Lua. Assim 
como pdftk, é também distribuída sob a licença GPL. 

 

FERRAMENTA SOLR 

Solr [7] é um projeto da fundação Apache9, que provê suporte para o seu 
desenvolvimento. É desenvolvida e mantida por um time de desenvolvedores 
voluntários. Solr é distribuído sob a licença Apache, assim como qualquer outro 
projeto da fundação Apache. Essa licença não restringe seu uso em aplicações 
proprietárias. 

Assim como a ferramenta Xapian, Solr é um serviço de pesquisa em texto. O 
componente servidor utiliza a biblioteca Lucene10 para a indexação e busca em 
documentos, e disponibiliza uma API que pode ser consumida sobre HTTP e, portanto, 
utilizada em qualquer plataforma que possua a habilidade de fazer requisições HTTP. 
Entre suas principais funcionalidades estão a indexação de documentos em formatos 
complexos como DOC e PDF; interfaces baseadas em padrões abertos como HTTP, 
XML e JSON; ferramentas completas de pesquisa e ordenação dos resultados; sugestão 
de termos de busca; cache de resultados; e replicação. 

 

RESUMO DA LISTA DE FERRAMENTAS 
Nas subseções anteriores foram listadas e descritas quatro diferentes ferramentas, 

classificadas em bibliotecas e serviços de busca textual, conforme resumo na Tabela 1. 
Todas com possibilidades técnicas de serem utilizadas no projeto SMnetS. 

Bibliotecas são ferramentas utilizadas importando-as ao código da aplicação, que 
possibilitam a manipulação direta de arquivos individudias. PDF::Reader, a primeira 
biblioteca analisada, é uma ferramenta desenvolvida puramente em Ruby que nos 
permite obter informações sobre arquivos PDF. A segunda, pdf-toolkit, encapsula o 
utilitário pdftk e possibilita as mais variadas manipulações sobre arquivos desse tipo. 

Os serviços de busca textual dividem-se em um componente servidor que indexa e 
busca o conteúdo de múltiplos documentos, e um componente cliente que comunica-se 
com o servidor para efetuar buscas sobre o conteúdo indexado. O primeiro serviço de 
busca textual analisado foi o Xapian, desenvolvido em C++ e com adaptadores para várias 
linguagens de programação. O segundo foi o Solr, ferramenta desenvolvida em Java que 
                                                           
9 Mais informações sobre a Fundação Apache em http://www.apache.org/ 
 
10 Mais informações sobre a biblioteca Lucene em http://lucene.apache.org/ 
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expõe uma API acessível sobre HTTP. Ambas possuem um modelo similar de 
funcionamento e avançadas funcionalidades de indexação e busca. A principal diferença 
está nas tecnologias utilizadas para seu desenvolvimento e na forma como clientes e 
servidores se comunicam. 

 

Tabela 1: Resumo das tecnologias pesquisadas. 

FERRAMENTA TIPO DA FERRAMENTA TECNOLOGIA DISTRIBUIÇÃO 

PDF::Reader Biblioteca Ruby MIT License 

PDF-toolkit Biblioteca Ruby GPL-v2 

Xapian Serviço web C++ GPL 

Apache Solr Serviço web Java Apache 

 

COMPARAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

DELIMITAÇÃO DA COMPARAÇÃO 

Apenas as ferramentas do tipo biblioteca serão comparadas (pdf::reader e pdf-
toolkit). A decisão de comparar inicialmente somente as bibliotecas tem como fator 
principal o atual estágio do projeto SMnetS11. Neste sentido, a incorporação de códigos 
da biblioteca não implicam em realizar algum tipo de manutenção em serviços extras, 
como é o caso das ferramentas de serviço. 

Para comparar estas ferramentas, será utilizado um problema exemplo com os 
seguintes passos: (i) acessar um documento PDF publicado na internet utilizando o 
endereço http://t.co/G250NmfR12; e (ii) realizar a procura do texto “instituto”. 

Na comparação, será descrito os passos para usar a biblioteca (quais arquivos 
copiar, que arquivos de configuração deverá ser usado, entre outros), e comentado o 
código-exemplo. 

 

                                                           
11 O SMnetS tem uma infra-estrutura de busca de texto em diversos tipos de mídias já projetada contudo não 
implementada para alguns tipos, como por exemplo o PDF. 
 
12 Encurtador de endereço para http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais-e-
formularios/EDITAL%2001%20PIBID%20ESTUDANTES.pdf/at_download/file 
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PROCURANDO TEXTO COM O PDF::READER 

Para a busca com pdf::reader foi utilizada a versão 1.0.0.beta1, mais recente 
versão de desenvolvimento disponibilizada até esta data. 

O primeiro passo para utilizar a biblioteca em um projeto Ruby é instalá-la 
através do sistema de gerenciamento de pacotes RubyGems13, tornando-a assim 
disponível para qualquer aplicação Ruby na máquina sendo utilizada. Foi utilizado 
para isso o comando: 

$ gem install pdf-reader –pre 

Após feita a instalação, pode-se dar início a aplicação que irá fazer a busca no 
arquivo PDF. O primeiro passo é obter o arquivo PDF que será utilizado. Para isso é 
necessário (i) importar a biblioteca Ruby open-uri, que permite obter arquivos 
disponíveis na web através de uma URI, e (ii) criar um stream de leitura para o 
conteúdo desse arquivo. O código para isso é: 

require ‘open-uri’ arquivo = open(‘http://t.co/G250NmfR’) 

Uma vez que se possui um stream para leitura do arquivo, importa-se a 
biblioteca pdf-reader e cria-se um objeto PDF::Reader. Tal objeto interpreta o 
conteúdo do arquivo PDF a partir do stream de leitura e nos dá uma interface de 
acesso ao seu conteúdo. 

require 'pdf-reader' leitor = PDF::Reader.new(arquivo) 

Com o leitor do arquivo PDF criado pode-se buscar o texto desejado. A 
biblioteca PDF::Reader nos permite acessar uma coleção das páginas do arquivo PDF e 
o conteúdo textual de cada uma delas. Através dessa API, usam-se dois métodos do 
Ruby para buscar o termo desejado: o método “inject,14” que transforma uma coleção 
num valor único aplicando uma função dada a cada um dos elementos da coleção e 
mantendo um acumulador; e o método “scan,15” que é aplicado a uma cadeia de 

                                                           
13 Mais informações sobre RubyGems em http://guides.rubygems.org/what-is-a-gem/ 
 
14 http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Enumerable.html#method-i-inject 

 
15 Documentação do método scan e exemplo de uso em http://www.ruby-doc.org/core-
1.9.3/String.html#method-i-scan 

 

1080



REGO, SOUZA & MINORA (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 8 
 
 

caracteres e retorna todas as correspondências da uma dada expressão regular16. A 
expressão regular mostrada busca ocorrências da palavra “instituto” ignorando o caso, 
sem diferenciar minúsculas de maiúsculas. Após contadas as referências do termo 
buscado, o último passo é exibir o resultado na tela. 

ocorrencias = reader.pages.inject(0) do |ocorrencias, pagina| ocorrencias +                    
pagina.text.scan(/instituto/i).size 

end 
             puts “O termo foi encontrado #{ocorrencias} vezes no arquivo.” 
 
 
PROCURANDO TEXTO COM O PDF-TOOLKIT 

Para este exemplo utilizou-se a versão 0.49, última versão estável 
disponibilizada. Essa biblioteca possui duas dependências externas, e o primeiro 
passo para utilizar a biblioteca é instalá-las. A primeira é a RubyGem ActiveSupport, 
versão menor ou igual a 2.3.11, que pode ser instalada com o comando: 

$ gem install activesupport -v 2.3.11 

A segunda dependência é o utilitário de linha de comando Pdftk. Existem 
pacotes para as mais diversas plataformas disponíveis na página oficial do produto.17 
Num sistema Linux baseado em Debian essa ferramenta pode ser instalada através do 
gerenciador de pacotes padrão do sistema, executando-se o comando: 

$ sudo apt-get install pdftk 

O próximo passo para que a biblioteca possa ser utilizada é realizar sua 
instalação no sistema. 

$ gem install pdf-toolkit 

Uma vez instalada a biblioteca, os próximos passos são importar a biblioteca 
open-uri e obter um stream de leitura para o arquivo. O código é o mesmo do exemplo 
anterior: 

                                                           
16 Mais informações sobre o uso de expressões regulares em Ruby podem ser encontradas em http://www.ruby-
doc.org/docs/ProgrammingRuby/html/language.html#UJ 

 
17 Lista dos pacotes e informações para instalação do utilitário Pdftk disponível em 
http://www.pdflabs.com/docs/install-pdftk/ 
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require ‘open-uri’ arquivo = open(‘http://t.co/G250NmfR’) 

Com o stream de leitura do arquivo cria-se o arquivo de leitura específica da 
biblioteca pdf-toolkit. A interface dessa biblioteca permite o acesso ao conteúdo 
textual completo do arquivo diretamente, sem necessidade de iterar sobre suas 
páginas como no exemplo do pdf-reader. Pode-se contar as ocorrências do termo 
buscado e exibir o resultado na tela com o código: 

ocorrencias = reader.to_text.read.scan(/TERMO/i).size puts “O termo foi 
encontrado #{ocorrencias} vezes no arquivo.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse artigo foi analisar diferentes ferramentas para a busca de texto 
em arquivos PDF para utilizar no projeto SMnetS que tem sua base em tecnologia 
Ruby. Para facilitar essa análise, as ferramentas foram divididas em dois grupos de 
acordos com a forma que são utilizadas: bibliotecas e serviços de busca textual. 

Bibliotecas, o primeiro grupo, por não precisar de uma gerência de serviços, foi 
escolhida para a comparação. Esta comparação utilizou apenas 2 passos simples: (i) 
acessar um arquivo PDF publicado na internet e (ii) procurar um texto no interior 
desse documento. 

Para o projeto SMnetS, foco do artigo, conclui-se que a melhor ferramenta a ser 
utilizada na atual fase do projeto é a biblioteca PDF::Reader. Ela atende os requisitos 
funcionais da aplicação; não possui dependências externas, o que facilita seu uso em 
diferentes plataformas e sistemas operacionais; possui uma API simples e fácil de 
usar; possui uma licença não-restritiva que permite seu uso em aplicações 
proprietárias; e não impõe mudanças a arquitetura da aplicação. 
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RESUMO  
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as 
possibilidades de inserção dos conceitos de padrões de 
Interface em modelos de navegação de aplicações web. 
Através do estudo dos modelos de navegação UWE 
(ULM-Based Web Engineering) e WSDM (Web Semantic 
Design Method) e de padrões de projetos (Design 
Patterns) podemos observar a utilização dos padrões nas 
fases do processo de montagem do software. Padrões 
de projetos e modelos de navegação são recursos que 
auxiliam a produção de software, ao serem utilizados 

eles tornam o desenvolvimento bem mais ágil e 
simplificado. O padrão Accordion foi modelado nos dois 
modelos. No UWE a adaptação ocorreu sem problemas 
em virtude do modelo ser baseado em UML. Um profile 
UML encontrado na literatura foi adaptado para isso. Já 
no WSDM, a própria notação foi adaptada para 
representar o padrão e representou melhorias na 
modelagem da navegação. A combinação desses 
recursos tem o intuito de proporcionar maior qualidade 
e facilidade para a criação de projetos web.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  padrões de interface, modelos de navegação, UWE, WSDM. 

 

USING PATTERNS IN NAVIGATION MODELS OF WEB APPLICATIONS  

ABSTRACT  
 

This paper presents a study on the possibilities 
of integration of the concepts of design patterns in 
models of navigation of web applications. By studying 
the UWE(ULM-based Web Engineering) navigation 
model and WSDM (Web Semantic Design Method) and 
design patterns (Design Patterns) we can observe the 
use of standards in the phases of the assembly process 
of the software. Design patterns and navigation models 
are tools that help software production, they make 
development much more agile and simplified. The 

Accordion pattern was modeled in both models. In the 
UWE, the adaptation went smoothly because the model 
is based on UML. A UML profile in the literature was 
adapted for this. In the WSDM, their notation has been 
adapted to represent the pattern and represented 
improvements in the modeling of navigation. The 
combination of these features is intended to provide 
higher quality and easiness to create web projects. 

 

 

 KEY-WORDS: interface patterns, navigation models, UWE, WSDM. 
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USANDO PADRÕES EM MODELOS DE NAVEGAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB 

 
1 - INTRODUÇÃO 
 

A modelagem de uma aplicação web é um passo importante para a construção de um 
código consistente e otimizado. Vários são os modelos que buscam organizar essa construção, 
dividindo em etapas e criando estratégias de desenvolvimento. Uma das etapas que mais se 
destacam diz respeito à navegação, que ganha destaque por consistir na parte dinâmica e 
realmente funcional da aplicação ou site. 

A navegação engloba todos os elementos que poderão ser acessados pelo site e 
principalmente como poderão ser acessados. São os requerimentos da parte navegacional 
que constituem a função do site, e é exatamente nesse sentido em que agem os padrões web. 
Soluções já estabelecidas e que consistem como uma alternativa simples e funcional para 
resolver as solicitações da aplicação. Os padrões podem ser inseridos como uma forma de 
aumentar a eficiência do processo de codificação, oferecendo ideias e até códigos prontos 
para serem utilizados na navegação de aplicações web. 

Assim, propomos com o presente artigo demonstrar e avaliar a possibilidade do uso de 
padrões (seção dois) nos aspectos navegacionais da modelagem (seção três), com o foco no 
uso dos modelos UWE (ULM-Based Web Engineering) e WSDM (Web Semantic Design 
Method). A metodologia é apresentada na seção quatro, os resultados são descritos na seção 
cinco e as conclusões são mostradas na seção seis. 

 

2 - PADRÕES DE INTERFACE WEB 
 

Padrões de projetos, originalmente Design Patterns é um termo que surgiu na década 
de 70, por meio do arquiteto Christopher Alexander (BORCHERS, 2000) para designar soluções 
comuns para múltiplos problemas e podem ser divididos em: De criação, comportamentais e 
estruturais. Padrões de design de software são considerados uma linguagem útil para 
comunicação entre o desenvolvedor do software e um veículo prático. (BORCHERS, 2000). 
Estas idéias representam uma tentativa de aproveitar os conceitos de melhores práticas e 
reutilização de software (JANEIRO et al. , 2010). 

Alexander defendia que o padrão deveria ter as seguintes características: 
Encapsulamento, generalidade, abstração, equilíbrio, abertura e combinatoriedade e que 
estes deveriam ser descritos em cinco partes: Nome, exemplo (imagens, figuras, etc.), 
contexto (descrição), problema e solução. Nesse ultimo quesito podemos observar sua 
funcionalidade: solucionar problemas. Considerando isto, observamos os padrões web (Web 
Standards) como soluções eficientes que se tornaram normas para o desenvolvimento web. 
Essas normas são saídas eficazes para um desenvolvimento mais rápido e simplificado. Um 
padrão utilizado anteriormente pode proporcionar a solução da complexidade para o seu 
projeto, também proporcionando rapidez, simplicidade no acesso (acessibilidade), 
compatibilidade nos browsers entre outros benefícios.  

Na internet, podemos encontrar bibliotecas nas quais estão dispostos padrões 
direcionados à produção web. Elas são divididas por categorias (social, navegação, layout.) e 
contém exemplos organizados em cada uma delas. Um repositório central de padrões 
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permitirá para o usuário concentrar em recuperação de conhecimento, em lugar de 
desperdiçar tempo em procurar padrões. (GAFFAR et al., 2003) 

Nas bibliotecas, podemos observar instruções que vão nos esclarecer acerca da utilização de 
cada componente ou padrão. As bibliotecas são geralmente dividas em seções, que facilitam 
na hora de escolher o padrão mais adequado: “porque usar”, “quando usar”, “problema 
sumário” etc.  

A Tabela 1 apresenta uma lista contendo algumas bibliotecas de padrões e suas categorias. 

Tabela 1: Bibliotecas de Padrões. 

Biblioteca Categorias 

Ui Patterns Getting input, Navigation, Dealing with 
data, Social, miscellaneous. 

Welie Patterns User Needs, Application Needs, Context of 
Design. 

Endeca Patterns Industry, Usage, Topic. 

Yahoo Design 
Patterns 

Layout, Navigation, Selection, Rich 
Interaction, Social. 

Designing 
interface 

What users do, Organizing the 
content,Getting around, Organizing the 
page, Lists of things, Doing things, Showing 
complex data, Getting input from users, 
Using social media, Going mobile, Making it 
look good 

Patternry Padrões enquadrados na categoria “social”. 

 
3 – MODELOS DE NAVEGAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB 
 

Os modelos de aplicações web foram planejados com o propósito de auxiliar o 
desenvolver web na construção da sua website, uma vez que as mesmas foram se 
transformando em aplicações mais complexas por passarem a trabalhar com uma vasta 
quantidade de informações e aplicativos (CASTELYN; PLESSERS; DE TROYER). Os métodos 
atuais de desenvolvimento web oferecem uma modelagem voltada para vários aspectos 
como: navegação, apresentação, dados dentre outros. Este artigo vai enfocar na utilização dos 
métodos WSDM e UWE voltados para o aspecto da navegação. 

 
3.1 - UWE: UML-BASED WEB ENGINEERING 
 

A UWE (UML-based Web Engineering) consiste em um método de design de aplicações 
Web com base nos padrões Unified Modeling Language (UML), criado por Nora Koch em 
1998. (Koch 2000; Koch et al. 2006). Reúne a facilidade de interpretação do padrão já 
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conhecido com a flexibilidade de uso que a linguagem permite, como o uso de estereótipos e 
restrições. 

Através desse modelo é possível utilizar os diagramas UML para construir a 
modelagem dos mais diversos sites, aplicações e até sistemas Web, tenham elas funções 
estáticas ou dinâmicas. Esses diagramas (ex.: Figura 1) são responsáveis por captar os 
requerimentos do sistema. A partir disso, seguindo a técnica de Model Driven Architecture 
(MDA), é possível transformar esse modelo em código executável. 
 

Figura 1: Exemplo de uso de diagramas UML na modelagem de um sistema de conferências. 
 

Com o foco na sistematização, personalização e na geração semiautomática através da 
ferramenta MagicUWE (Koch e Kraus, 2002), a UWE propõe a construção de cada etapa da 
modelagem com um determinado tipo de diagrama contido no padrão do modelo unificado. 
Como por exemplo, o uso do diagrama de caso de uso para a modelagem das especificações 
exigidas pelos possíveis usuários e o uso de diagramas de atividade para as ações executadas 
pelo usuário para chegar a um determinado resultado, o chamado 'task modeling'.  

A ideia é que os padrões UML por si só são capazes de cobrir as mais diversas 
demandas quando se trata da modelagem de um site ou de uma aplicação. Porém, também é 
possível usar os recursos de expansão que a própria linguagem oferece: o 'UML profile'. 
(PETRASCH, 2010). Esse mecanismo permite a criação de estereótipos, restrições e 'tagged 
values' que, dentro da UWE, permitem a modelagem das características mais específicas do 
domínio Web (Koch, 2006). 

Com essa proposta é possível compreender o UWE como uma técnica de diagramação 
que une clareza na hora de fazer os gráficos - que seguem as regras da linguagem de 
modelagem – com o fácil entendimento por parte do cliente. Dessa forma, considera-se o 
UWE uma opção viável e completa quando se trata de modelagem. 

 
3.2 - WSDM: WEB SEMANTIC DESIGN METHOD 
 

O WSDM (Web Semantic Design Method) consiste numa metodologia de design para 
aplicações web que propicia ao desenvolvedor web modelos que o ajude a descrever o site ou 
aplicação de diferentes perspectivas e níveis de abstração, assim como vai dispor uma forma 
sistemática para o desenvolvimento desses sites e aplicações (CASTELYN; PLESSERS; DE 
TROYER, 2006).   

O WSDM é composto por cinco etapas (Figura 2): Declaração da missão (Mission 
statement), Modelo de audiência (Audience Modeling), Design conceitual (Conceptual 
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design), Design de Implementação (Implementation design) e Implementação 
(implementation). 

 
Figura 2: Visão geral do WSDM. 

 
A Declaração da missão tem o objetivo de identificar o propósito do site, ou seja, a sua 

finalidade assim como é responsável por determinar seus usuários alvo. A segunda etapa 
conhecida como Modelo de audiência se subdivide em duas sub-etapas: a Classificação da 
audiência que vai identificar mais detalhadamente os diferentes usuários alvos da web site, 
superficialmente mencionados na primeira etapa, e agrupá-los segundo seus requisitos e 
condições; a Caracterização da audiência vai identificar informações específicas e relevantes a 
respeito de cada grupo de usuários, tendo em vista que cada um deles vai solicitar diferentes 
informações e fazer requerimentos que devem ser indispensavelmente apresentados 
conforme o grupo ao qual pertencem, o que vai influenciar na disposição das informações e, 
portanto na navegação. 

Conceptual design é subdividida em duas sub-etapas: Modelagem de tarefas e 
informações que vai mostrar em detalhes as diferentes tarefas dos membros desses grupos 
assim como descrever dados e funcionalidades requeridas por essas tarefas; o Design de 
navegação que vai ter como objetivo definir a estrutura de navegação do sistema web de 
forma que a navegação possibilite aos usuários a realização de suas tarefas. É necessário 
destacar que a estrutura de navegação vai ser desenvolvida com base em cada grupo de 
usuários, de tal forma que para cada grupo seja definido um caminho de navegação, este 
pode ser considerado como um sub site que vai conter todas as informações necessárias para 
cada grupo específico de usuários. Esses caminhos de navegação são compostos por nós e 
links, o primeiro é uma unidade conceitual de navegação já o segundo vai ser responsável por 
ligar esses nós (CASTELYN; PLESSERS; DE TROYER, 2006). As duas últimas etapas estão 
relacionadas com a implementação do site preocupando-se com a distribuição dos caminhos 
de navegação, os links nas páginas, dados de origem dentre outros. 
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4 - METODOLOGIA 
 

O trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do uso de padrões na 
modelagem da navegação de aplicações web. Assim, apresenta uma forma diferente de 
resolver um problema (WAZLAWICK, 2008). Existem muitas bibliotecas de padrões web, mas a 
categoria navegação está presente em praticamente todas. Nesse sentido, uma lista de 
padrões de navegação foi obtida a partir de várias bibliotecas (User Interface Design Patterns, 
Patternry, Welie.com, Endeca, Yahoo, Design interfaces, entre outras) resultando em 30 
padrões sem repetições. O padrão Accordion foi utilizado para exemplificar a modelagem com 
o UWE e o WSDM. 

A análise dos modelos de aplicação web UWE e WSDM teve foco no modelo de 
navegação de cada um. Nesse sentido, foi avaliada a aplicação dos padrões web nessa etapa 
da modelagem. Como o UWE é baseado em UML, o uso de padrões se mostrou mais direta. 
Como Petrasch (2010) apresenta um esboço de um profile para modelagem de interfaces 
baseadas em padrões, alguns elementos desse profile foram usados e outros novos criados 
para representar padrões de interface web. O WSDM possui uma notação particular, mas foi 
possível adaptar um elemento da própria notação e relacioná-lo ao conceito de padrão de 
interface web. 
 
5 - RESULTADOS 
 
 Na internet podemos encontrar várias bibliotecas de padrões, cada uma contendo 
múltiplas categorias: Navegação, social, layout, mobile etc. Ao estabelecer foco na categoria 
“navegação” e desconsiderar repetições encontradas, pudemos encontrar esta lista a seguir: 
 

Tabela 2: Compilação de Padrões de Navegação 

Padrões de navegação 

Menu Range Slide Archives 

Alphanumeric Filter Links Search within Scrolling 

Breadcrumbs Wizard Thumbnail 
Item Pagination Setting Editor Carousel 

Search Pagination Many Workspaces Homelink 

Tabs Two-Panel Selector Shortcut Dropdown 

Navigation Bar List Inlay Map Navigator 

Event calendar Radial Table To-the-top Link 

Article list Infinite List Vertical Stack 

Tag Password Strength Meter Open Parametric 

 
 A utilização de padrões no desenvolvimento de aplicações web é uma alternativa que 
se apresenta como uma solução mais rápida e prática para codificar. Os padrões oferecem 
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facilidades e ajudam a complementar as ferramentas necessárias para uma navegação simples 
e objetiva. As bibliotecas possuem opções que são categorizadas para facilitar a busca por 
padrões que melhor se encaixem no 'problema' a ser solucionado. Os modelos de navegação 
oferecem esquematicamente possibilidades de modelagem para as partes dinâmicas das 
aplicações web. Unindo-os é possível construir um site de forma otimizada, com as facilidades 
do uso dos padrões e praticidade dos modelos de navegação. A seguir, a análise de padrões 
web nos modelos de navegação WSDM e UWE. 
 A proposta de navegação do modelo UWE consiste no uso de diagramas de classe 
UML, divididos em duas etapas separadas: Modelo de Espaço de Navegação e o Modelo de 
Navegação Estrutural. Enquanto o primeiro é especificado quais são os objetos serão visitados 
nos modelos de navegação, o segundo é focado em como esses objetos serão alcançados, ou 
seja, quais as etapas que levarão ao acesso do objeto. 
 Para construção desses diagramas é essencial o uso de estereótipos, elementos do 
modelo que estendem a semântica do modelo original. Esse elemento é utilizado para 
modelar aplicações específicas, precisamente definidas, tendo elas funções decorativas, 
descritivas, restritivas ou ainda para a redefinição (KOCH, 2002). 
 Para inserir o conceito de padrões dentro desse modelo navegacional, focaremos na 
primeira fase, o Modelo de Espaço Navegacional. Nesse definiremos os padrões como objetos 
a serem alcançados para completar a navegação do site ou aplicação. Para otimizar esse 
conceito, é possível criar um estereótipo exclusivo para o seu uso. Com função decorativa, os 
estereótipos dos padrões para navegação são inseridos dentro dos diagramas de classe na 
construção da modelagem. 
 Dessa forma, os padrões serão incorporados de forma efetiva durante o processo de 
modelagem, fornecendo a rapidez e praticidade na hora de gerar o código. A Figura 3 
demonstra a modelagem do padrão de interface web “Accordion”. Nesse caso, o profile 
definido por Petrasch (2010) foi adaptado para a representação do padrão. A Figura 3.a 
representa a visão estrutural do padrão. Basicamente o “Accordion” é um menu de links 
agrupados em categorias utilizado em situações com restrição de espaço. Ao clicar em alguma 
categoria, são exibidos seus respectivos links. A figura 3.b ilustra uma alternativa de 
modelagem através de colaborações UML. Assim a navegação poderia ser efetivamente 
expressa com padrões. 
 

 
Figura 3: Exemplo de modelagem UWE do padrão de interface web Accordion. 

 
 Já no WSDM a proposta de navegação é fundamentada a partir da segunda etapa, 
baseando-se na ideia que a partir da identificação dos usuários e do seu agrupamento 
mediante suas necessidades é possível arquitetar a navegação gerando caminhos específicos 

(a)                                                                             (b) 
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conforme as solicitações de cada grupo, algo previsto na etapa do Design Conceitual 
(CASTELYN; PLESSERS; DE TROYER). 
 O uso de padrões pode ser utilizado durante a arquitetura da navegação, mais 
especificamente na subetapa Design da navegação, a qual como vista anteriormente vai 
estruturar o site de forma que por meios dos nós e links possa criar um “caminho” de 
navegação para cada grupo de usuário. O mapeamento do site é o processo chamado de 
estruturação de design do site, é feito por meio da conexão entre aqueles nós e links que 
geram a Web Page. Isso pode ser realizado por meio de padrões, uma vez que sendo 
necessário traçar caminhos de navegação assim como a disposição de informações específicas 
a cada grupo de usuário, o projetista pode recorrer a soluções predefinidas para responder a 
cada dificuldade que venha enfrentar. Dessa forma, o processo de modelagem se torna mais 
rápido e prático. A Figura 4 exibe a modelagem do padrão de interface Accordion adaptada à 
notação do WSDM. 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Exemplo de modelagem WSDM do padrão de interface web Accordion. 
 

 A proposta apresenta o padrão como um retângulo com linhas tracejadas. Remete à 
ideia de colaborações em UML sem distanciar da notação baseada em retângulos da 
navegação do WSDM. Os outros retângulos indicam componentes; são caminhos que o 
usuário poderá seguir ao buscar funcionalidades do sistema. 
 
 
 
6 - CONCLUSÃO 
 
 A utilização de padrões web no desenvolvimento de sites que tem como base modelos 
de aplicações web, como o UWE e WSDM, mostrou-se proveitoso e eficiente tendo em vista 
que a partir da escolha do método  de modelagem do site é possível  por meio dos padrões 
web achar soluções mais rápidas e eficientes para sanar problemas muitas vezes complexos, 
além de  colaborar  também  no desenvolvimento concreto do site, evitando muitas vezes que 
o desenvolvedor web tenha que gerar todo o código. 
 Através do modelo UWE foi encontrado resultados positivos e facilitados para o uso 
dos padrões. A Object Management Group (OMG) já relaciona um conjunto de profiles para 
variados fins de especificação, modelagem. A criação de um profile para modelagem de 
aplicações web permitiria uma modelagem mais adequada e, ao basear em padrões, torna o 
desenvolvimento mais rápido e melhor estruturado. Assim, esse trabalho auxilia nesse 
sentido. 
 No modelo de aplicação web do WSDM é possível a utilização de padrões nas duas 
últimas etapas, as quais estão relacionadas com implementação do site. O WSDM possui uma 
notação particular e a adaptação foi realizada sem restrições visíveis. Na verdade, o uso de 
padrões no WSDM deixou a modelagem mais clara, com ligações mais fáceis de serem 
identificadas. Sem o padrão com uma notação diferenciada, a navegação fica representada 
sem conexão com a implementação final. 

Accordion 

Inscrever minicursos Submeter artigos 
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 O trabalho nos permitiu analisar de forma efetiva como o uso de padrões no 
desenvolvimento de aplicações web é uma solução eficiente e que facilita na hora de modelar 
e implementar. Os padrões apresentaram pontos positivos que encorajam a sua utilização 
dentro dos modelos de navegação, a partir daqueles analisados pelo presente trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. CASTELEYN, S.; PLESSERS, P.; DE TROYER, O. On Generating Content and Structural 
Annotated Websites using Conceptual Modeling. In: Proceedings of the 25th International 
Conference on Conceptual Modeling (ER2006), LNCS 4215, pp. 267-280, Eds. Embley, D.W., 
Olive, A., Ram, S., Publ. Springer-Verlag, ISBN 3-540-47224-X, Tucson, USA (2006) 

2. GAFFAR, A.; SINNIG, D.; JAVAHERY, H.; SEFFAH, A.; MOUDIL. A Comprehensive 
Framework for Disseminating and Sharing HCI Patterns. In: CHI 2003 workshop on HCI 
Patterns: Concepts and Tools, (Fort Lauderdale, Florida, 2003). 

3. BORCHERS, Jan O. 2000. A pattern approach to interaction design. In Proceedings of 
the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and 
techniques (DIS '00), Daniel Boyarski and Wendy A. Kellogg (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 
369-378. DOI=10.1145/347642.347795 http://doi.acm.org/10.1145/347642.34779. 

4. JANEIRO, Jordan; BARBOSA, Simone D. J.; SPRINGER, Thomas; SCHILL, Alexander. 2010. 
A flexible model for improving the reuse of user interface design patterns. In Proceedings of 
the 28th ACM International Conference on Design of Communication (SIGDOC '10). ACM, New 
York, NY, USA, 215-221. DOI=10.1145/1878450.1878486 
http://doi.acm.org/10.1145/1878450.1878486  

5. KOCH, NORA. 2000. Software engineering for adaptive hypermedia applications. PhD 
dissertation, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany. 

6. KOCH, NORA, 2006 Transformation Techniques in the Model-Driven Development 
Process of UWE. 

7. KOCH, NORA; KRAUS, ANDREAS, 2002. The Expressive Power of UML-based Web 
Engineering. 

8. KOCH, N., ZHANG, G., AND ESCALONA, M. J. 2006. Model transformations from requirements 
to Web system design. In Proceedings of the ICWE’06. 

9. PETRASCH, Roland. 2010. Model based user interface development with HCI patterns: variatio 
delectat. In Proceedings of the 1st International Workshop on Pattern-Driven Engineering of 
Interactive Computing Systems (PEICS '10). ACM, New York, NY, USA, 10-11. 

10. VALDERAS, PEDRO; PELECHANO, VICENTE, 2011. A Survey of Requirements Specification in 
Model-Driven Development of Web Applications. 

11. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 159 p. 

1092



FERREIRA ET AL (2011) 
 

 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA GESTÃO DA REDE 

EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN 

D. C. Ferreira¹, B. H. Souza¹ e C. C. M. Freitas¹ 
¹Grupo de Estudos em Inovação Tecnológica aplicada a Educação – GEITE – Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte/Campus Santa Cruz 
phenixdk@hotmail.com–arderian@hotmail.com–charles.freitas@ifrn.edu.br 

 

 
RESUMO  

A cada dia é comprovada a eficácia do uso das 
tecnologias para o planejamento das gestões. Este artigo 
apresenta a utilização de um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) com o objetivo de  gerir e manipular 
dados espaciais e temporais para melhoramento da 
gestão educacional no município de santa cruz/RN, onde 

foi utilizado o banco de dados POSTGRES e o software 
QUANTUMGIS. Este estudo visa mostrar a eficácia da 
utilização de um SIG para melhoramento do 
planejamento educacional em santa cruz/RN de uma 
forma geral, trazendo facilidades e uma visão mais 
ampla das possibilidades de utilização deste sistema.

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: SIG, POSTGRESQL, QUANTUMGIS, EDUCAÇÃO, GESTÃO. 

 
 

UTILIZATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
NETWORK MANAGEMENT EDUCATION OF THE CITY OF SANTA CRUZ / RN 

 
ABSTRACT 

Every day is proven to effectively use technology for 
planning efforts. This paper presents the use of a 
Geographic Information System (GIS) in order to 
manage and manipulate spatial and temporal data for 
improvement of education management in the 
municipality of santa cruz / RN, where we used the 

POSTGRES database QUANTUMGIS and software. This 
study aims to show the effectiveness of using a GIS to 
improve the educational planning in santa cruz / RN in 
general, making it easy and a broader vision of the 
possibilities of using this system.

 

 KEY-WORDS: GIS, POSTGRESQL, QUANTUMGIS, EDUCATION, MANAGEMENT 
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente cada fez mais é notada a adoção de um conjunto de metodologias, programas, 
equipamentos, dados e pessoas que possibilitem a analise, coleta, armazenamento e 
processamentos dos dados espaciais e temporais. Este conjunto de tecnologias ficou conhecido 
com Sistema de Informação Geográfica – SIG. O SIG engloba varias áreas da ciência da 
computação, como, computação gráfica, banco de dados, engenharia de software, onde dentro 
desse contexto há uma gama muito grande de softwares que podem ser utilizados para a 
montagem de um SIG. 
Embora o SIG seja de grande ajuda para o planejamento urbano, da saúde, educação, ambiental, 
entre outros, ele é uma matéria pouco vista nos cursos de ciências da computação no Brasil. 
 
 
OBJETIVO 
 
Geral: 
O presente trabalho visa o estudo e a aplicação das tecnologias envolvidas, mais precisamente do 
banco de dados PostgreSQL e do Quantum GIS – QGIS, na confecção de um SIGda rede de ensino 
do município de Santa Cruz/RN. 
 
Específicos: 

• Coleta de dados relativos a rede de ensino; 
• Implementação de um banco de dados para armazamento das informações coletadas; 
• Criação de um projeto SIG para acesso as informações armazenadas; 
• Conscientização dos gestores públicos quanto à importância do uso da ferramenta. 

 

QUANTUM GIS 

O programa Quantum Gis é um software livre de geoprocessamento, ele possibilita montagem e 
gerenciamento de entrada de dados em um banco tipo PostgresSQL. Acessa arquivos tipo .dbf e 
bancos de dados armazenados em PostgreSQL usando seu plugin da dados espaciais, o PostGIS. 
Acessa arquivos vetoriais usando a biblioteca OGR(SimpleFeature Library) incluindo arquivos tipo 
shape file e MapInfo, possui comando de edição e análise de dados, permite a composição de 
arquivos em várias projeções, permite montar mapas, cartogramas e gráficos, identifica as 
características de cada arquivo, permite seleção através de busca de dados por suas 
características, valores quantitativos ou qualitativos, dados numéricos e textuais.É um construtor 
de cartogramas temáticos e mapas, associa dados vetoriais e tabulares. Coloca textos e 
observações necessárias para a composição do mapa, permite o georreferenciamento de imagens 
raster, exportação de dados vetoriais para MAPSERVER. O software acessa as informações através 
de temas que é constituído de camadas e cada camada pode ser acessado e trabalhado 
separadamente (ver figura 1). 

 

1094



FERREIRA ET AL (2011) 
 

 
 

 

 
Figura 1- interface gráfica do QGIS(adaptado pelo autor) 

 
POSTGRESQL 
O QGIS acessa o BD PostgreSQL. Os dados espaciais são armazenados no PostgreSQL quando esse 
possui instalado a sua extensão espacial, o PostGIS. A estrutura dos dados no PostGIS é definida 
pela padrão OGC (Open Geospatial Consortium) SFS (SimpleFeatureSpecification) e suporta os 
seguintes tipos de Geometrias especificados pela OGC:Point ,Linestring, Polygon, Multipoint, 
Multilinestring, Multipolygon, GeometryCollection(ver figura 2). 
 

 
FIGURA 2 – Estrutura dos dados PostGIS (adaptado pelo autor) 

 
METODOLOGIA  
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Os dados espaciais (shape file) foram obtidos no site do 
IBGE(http://www.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm) e os dados referentes as escolas do 
município de Santa Cruz/RN vieram no site do INEP(http://portal.inep.gov.br/).Estes dados foram 
inseridos no banco de dados PostgreSQL(ver figura 3). 

 

 
Figura 3 – Tabelas do DB e suas dependências  

 
Foi criado apenas uma tabela no DB com todas as informações das escolas, através de criações de 
views(visões),as escolas foram filtradas por tipos, cada view mostra apenas as informações 
selecionas. O comandoSQLpara criação das views na figura 4.   
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Figura 4 – comando SQL de criação de view 
 
No QGIS foi criado um arquivo o qual acessa os dados armazenados no PostgreSQL através de 
camadas, onde cada camada se relaciona a uma determinada view. Foi criada uma camada 
adicional com a imagem de satélite, obtida através do Google Earth, do município de Santa 
Cruz/RN. Esta imagem sofreu o processo de georreferenciamento, sendo utilizado o próprio QGIS 
para isso. 
 

 
Figura 5 – Georreferenciamento da foto do território de Santa Cruz/RN feito pelo QGIS(adaptado 

pelo autor). 
 

No programavisualiza-se a localização das escolas e suas classificações diferenciadas por cores 
(ver figura 5) e é possível acessar as informações destas instituições (ver figura 6). 
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Figura 6 – Escolas cadastradas (adaptado pelo autor). 

 

 
Figura 7 – Tabela de atributos das escolas cadastradas(adaptado pelo autor). 

 
Como o QGIS trabalha com tema e camada possibilita afiltragemdo que vai ser visto mostrando 
apenas o desejado, por exemplo: o campus da IFRN - Santa Cruz/RN (ver figura 7). Também é 
possível filtrar as informações, apresentando apenas o selecionado (ver figura 8). 
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Figura 8 –Camada do IFRN – Campus Santa Cruzselecionada(adaptado pelo autor) 

 

 
Figura 9 - Tabela de atributos da camada IFRN – Campus Santa Cruz/RN(adaptado pelo autor) 

 

CONCLUSÃO 

As facilidades permitidas por essa tecnologia para a tomada de decisão na gestão municipal, 
exemplificada nesse trabalho através da aplicação na área educacional, são evidentes, pois 
permite aos gestores agregar novas informações em diferentes escalas, elaborar planos de gestão 
setoriais, gestão territoriais, entre outros, assim como a tomada de decisão baseada em critérios 
menos subjetivos. Outro ganho que podemos aferir é o de que, em função das tecnologias 
adotadas serem gratuitas, a adoção de um SIG pelos gestores municipais terá um custo muito 
baixo. 
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RESUMO  
 
O presente artigo teve como objetivo investigar como 
estão sendo trabalhados os conteúdos da disciplina de 
Física em sala de aula e, também, avaliar o uso do 
laboratório na Escola Estadual Professor Francisco de 
Assis Dias Ribeiro (EEPFADR) localizada no município de 
Santa Cruz/RN. Para verificar a situação educacional da 
disciplina de Física foi elaborado um questionário 
destinado aos alunos e perguntas para o único professor 

de Física. Os resultados mostraram que ainda é muito 
forte a concepção de que a Física é uma disciplina muito 
difícil e composta principalmente por inúmeros cálculos. 
O uso do laboratório de ciências continua sendo um 
entrave e as atividades experimentais, quando 
realizadas, têm características de “receita de bolo”. Isso 
empobrece a utilização desse recurso e contribui na 
construção de uma visão deturpada da ciência.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física, Estratégias Metodológicas, Atividades Experimentais. 

 

PHYSICS EDUCATION IN HIGH SCHOOL: methodological challenges  

ABSTRACT  
 
This article had as goalinvestigate how they are being 
worked on the contents of Physical discipline in the 
classroom and also assess the use of laboratory in State 
School Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro 
(EEPFADR) located in the municipality of Santa Cruz/RN. 
To verify the educational situation of physics discipline 
was prepared a questionnaire for students and 
questions for the only teacher of physics. The results 

showed that it is still very strong conception that 
physics is a discipline very difficult and mainly 
composed numerous calculations. The use of science lab 
remains an obstacle and experimental activities, when 
held, have characteristics of "cake recipe." This 
impoverishes the use of a resource and contributes to 
the construction of a distorted vision of science.

 

 KEY-WORDS: Physics Education, Methodological Strategies, Experimental Activities. 
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ENSINO DE FÍSICA NO NÍVEL MÉDIO: desafios metodológicos 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
 
As dificuldades e problemas que afetam o sistema de ensino em geral e 

particularmente o ensino de Física não são recentes e têm sido diagnosticados há muitos 
anos, levando diferentes grupos de estudiosos e pesquisadores a refletirem sobre suas causas 
e consequências. 

Dessa forma, ensinar Física no nível médio é um desafio, pois o professor nesse nível 
de ensino além de fazer transposição didática dos conhecimentos do ensino superior para o 
médio tem ainda que cativar e despertar nos alunos o gosto pela ciência. Nessa perspectiva o 
professor precisa repensar sua prática e avaliar quais caminhos deve seguir para alcançar tal 
objetivo, quer seja fazê-los aprender, quer seja fazê-los gostar de ciências. 

Para isso existem muitas estratégias didáticas, o uso de revistas em quadrinho, filmes, 
software de simulação ou de animação, músicas e atividades experimentais.  

O uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido 
apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as 
dificuldades, de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo e consistente 
(ARAÚJO e ABIB, 2003).  

Essas atividades experimentais estão presentes há mais de cem anos nas escolas, 
sendo influenciadas pelo trabalho experimental que é desenvolvido nas universidades 
(Galiazzi et al. 2001). Mas foi em meados da década de sessenta que este tipo de atividade 
passou a ser amplamente difundida. Desde então, vários pesquisadores em ensino de ciências 
passaram a fazer uma análise crítica com o objetivo de melhorar a aprendizagem do conteúdo 
científico. 

Axt, em seu trabalho de 1991, descreve que as atividades práticas são importantes 
para aproximar o ensino de ciências das características do trabalho científico, além de ser uma 
boa forma de contribuir para a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento mental dos 
jovens.  

Porém, no trabalho de Borges (2002), há algumas críticas à forma com que a atividade 
prática vem sendo tradicionalmente usada e com base nestas críticas, o autor discute algumas 
alternativas, potencialmente mais relevantes e, pedagogicamente mais interessantes.  

Araújo e Abib corroboram com Borges (2002) quando criticam o modo que essas 
atividades são sugeridas nos materiais didáticos, 

 
Ao contrário do desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos 
disponíveis para auxílio do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do 
tipo “livro de receitas”, associadas fortemente a uma abordagem tradicional de 
ensino, restritas a demonstrações fechadas e a laboratórios de verificação e 
confirmação da teoria previamente definida, o que sem dúvida, está muito distante 
das propostas atuais para um ensino de Física significativo e consistente com as 
finalidades do ensino no nível médio (ARAÚJO e ABIB, 2003). 

 
Não resta dúvida sobre a importância da atividade experimental como estratégia de 

ensino, mas há de se preocupar como essa ferramenta de ensino vem sendo utilizada, pois 
sua utilização de forma inadequada pode provocar um efeito contrário ao que se almeja. 
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Portanto, esse trabalho se propôs a investigar como estão sendo trabalhados os 
conteúdos da disciplina de Física em sala de aula e, também, avaliar o uso do laboratório na 
Escola Estadual Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro (EEPFADR) localizada no município de 
Santa Cruz/RN. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
 

Para verificar a situação educacional da disciplina de Física, na EEPFADR localizada no 
município de Santa Cruz/RN, esse trabalho foi desenvolvido em três etapas.  

A primeira etapa consistiu na elaboração de um questionário destinado aos alunos da 
EEPFADR, cujo objetivo foi traçar o perfil desses alunos e verificar como eles vêem o ensino da 
disciplina de Física. Esse questionário era composto por questões fechadas e abertas para 
apurarmos informações mais precisas na análise dos resultados. 

A segunda etapa caracterizou-se pela elaboração de perguntas destinadas aos 
professores de Física da EEPFADR, cujos objetivos foram avaliar como estão sendo 
trabalhados os conteúdos da disciplina de Física; verificar se os alunos freqüentam os 
laboratórios; e analisar a opinião do professor quanto ao uso do laboratório na disciplina de 
Física. 

Por fim, os dados dos questionários e das perguntas destinados aos alunos e aos 
professores, respectivamente, foram tabulados, analisados e comparados com trabalhos 
existentes na literatura. 

 
 

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
 

A Escola Estadual Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro possui em torno de 880 
alunos no nível médio, no entanto, apenas 303 alunos se dispuseram a responder os 
questionários, correspondendo a aproximadamente 35% dos estudantes do ensino médio. 

Esse questionário era constituído por duas partes. A primeira parte, chamamos de 
Dados de Identificação e a segunda, de Dados da Pesquisa. 

Os Dados de Identificação serviram para traçar o perfil dos estudantes da EEPFADR. 
Enquanto que os Dados da Pesquisa nos deram suporte para avaliar o ensino de Física nessa 
escola. 

Para nossa surpresa essa escola possui apenas um professor de Física.  Ele leciona em 
todas as turmas do ensino médio, ministrando um total de 48 aulas semanais. As perguntas 
destinadas ao professor proporcionaram uma avaliação de sua prática. 

 
3.1 Perfil do aluno 
  

Os estudantes que responderam ao questionário possuem entre 13 e 21 anos de idade 
estando a maioria, cerca de 77%, com 15, 16 e 17 anos de idade. Esse percentual, 
corresponde à faixa etária dos alunos inseridos no ensino médio. Desses, 60% são do sexo 
feminino e 40% são do sexo masculino. Todos os estudantes são solteiros e dos 303 alunos 
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apenas 3 trabalham, um rapaz e duas garotas, ele pedreiro, uma recepcionista e a outra 
manicure. 

Os dados revelaram que 50% por cento dos alunos têm entre 2 e 4 pessoas morando 
em sua casa. Enquanto que 43% por cento declararam ter entre 5 e 7 pessoas morando na 
mesma casa. O percentual restante afirmou morar com mais de 8 pessoas.  

Podemos observar a seguir (figura 1), que a maioria dos pais dos alunos não concluiu o 
ensino médio e atuam em profissões que exigem baixo grau de instrução (figura 2). 

 

 
Figura 1 – Grau de escolaridade dos pais dos alunos da EEPFADR. 

 
 
 

 
Figura 2 – Ocupação profissional dos pais dos alunos da EEPFADR. 

 
 
  

3.2 Ensino de Física 
 
 

No instrumento também existiam perguntas como: (1) É importante aprender Física? 
(2) Quais dificuldades você enfrenta na disciplina de Física? (3) Qual o conteúdo de Física que 

1105



FERREIRA ET AL (2011) 
 

 

 

você mais gosta? (4) Seu professor realiza aulas práticas de Física? (5) Você gostaria que o seu 
professor realizasse atividades experimentais de Física durante as aulas? (6) Será que as 
atividades experimentais facilitariam o aprendizado em Física?  

Após análise dos dados constatamos que, aproximadamente, 94% dos alunos afirmam 
ser importante aprender Física, dos quais 60% dizem que a Física é importante porque “cai” 
no Vestibular.  Para os demais o ensino de Física é importante, pelas mais diferentes razões, 
dentre as quais destacamos: 

 
• “Aprender Física é tão importante quanto aprender Português e Matemática”; 
• “Porque a Física está no nosso dia-a-dia”; 
• “Porque a Física nos ajuda a compreender certos fenômenos”; 
• “Porque a Física é a base para muitas coisas que fazemos”. 
 

A ideia da Física como uma disciplina muito difícil ainda está enraizada na cultura 
popular, por isso a ênfase dos alunos em dizer que ela é importante para o Vestibular, na 
crença que aprender física será o diferencial nesse tipo de exame. No entanto, o ensinar 
ciências é muito mais que preparar o aluno para um processo seletivo, é abranger discussões 
profundas que envolvem toda estrutura social, política e econômica de uma nação. 

Ouvir um aluno dizer que aprender física é tão importante quanto aprender Língua 
Portuguesa, Matemática ou qualquer outra ciência nos causa a impressão de que a vela 
trêmula da ciência está ganhando força e logo incendiará todos os jovens. Vale ressaltar que é 
falsa tal impressão já que o argumento desses alunos encerra-se em si mesmo, uma vez que 
não compreendem e não enxergam a extensão das mudanças que o conhecimento científico 
pode causar na sociedade em que estão inseridos. 

O segundo ponto revela algo que vem sendo difundido por grande parte dos 
professores de ensino médio, isso tem se perpetuado. De fato a ciência analisa o mundo que 
nos rodeia. Essa afirmação tem sido proferida de forma vazia porque os alunos estudam Física 
mais não conseguem correlacionar o conhecimento adquirido na escola com a vida prática. 
Como ressaltam Andrade e Maia, 

 
[...] a escola deixa a impressão de que todo o conhecimento por ela transmitido não 
serve para ser aplicado no cotidiano, ou pertence a uma realidade totalmente 
diferente a das pessoas que fazem parte da comunidade. Em decorrência deste 
cenário são criados alguns mitos tais como: as ciências naturais são feitas somente 
para os gênios, ou a filosofia exclusivamente para os sábios; tornando obscuro o 
verdadeiro objetivo da educação (ANDRADE, MAIA, 2008) 
 

Física, Química, Biologia assim como a própria Matemática nos ajuda a compreender 
certos fenômenos e também são a base para tudo o que fazemos. Mais uma vez afirmações 
vagas que evidenciam a mera repetição daquilo que o professor tem dito em sala de aula. 
Esse tipo de prática aliena, empobrece e põe sobre os olhos do aluno a espessa cortina do 
analfabetismo científico que o impede de vislumbrar aquilo que realmente é de interesse da 
ciência. 

Quando questionados sobre as dificuldades que enfrentam na disciplina de física, 
todos os estudantes deram respostas que se concentram nos seguintes problemas: 
 

• “Interpretar as questões”; 
• “Resolver os cálculos”; 
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• “Memorizar as fórmulas”. 
 
Esse é um problema crônico que já se arrasta alguns anos, os alunos chegam ao ensino 

médio, mas não sabem ler, nem escrever e com sérias dificuldades em matemática básica. Há 
relatos, por exemplo, de alunos que cursavam o 3º ano do ensino médio e não sabiam realizar 
com eficiências as quatro operações da matemática. Surge então um grande paradoxo. Os 
alunos não sabem matemática elementar e o professor de física inicia o conteúdo por 
cinemática escalar, com uma abordagem alicerçada em inúmeras descrições matemáticas, daí 
ter surgido essa expressão bastante comum entre os alunos: “Para saber Física basta saber 
Matemática e decorar as fórmulas”. 

Esse é apenas um dos fatores que contribui para a má formação científica do aluno, as 
demais perpassam o fazer pedagógico e caem na vala comum dos professores mal 
remunerados, das más condições de trabalho, da ausência de aulas experimentais e tantos 
outros velhos problemas, como destacam Bonadiman e Nonenmacher: 

 
As causas que costumam ser apontadas para explicar as dificuldades na 
aprendizagem da Física são múltiplas e as mais variadas. Destacamos a pouca 
valorização do profissional do ensino, as precárias condições de trabalho do 
professor, a qualidade dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, [...] a pouca 
valorização da atividade experimental e dos saberes do aluno, a própria visão da 
ciência, e da Física em particular, geralmente entendida e repassada para o aluno 
como um produto acabado (BONADIMAN, NONENMACHER, 2007) 

 
Quando perguntado sobre o conteúdo de física que eles mais gostam, os alunos 

responderam: 
 

• “Eu não gosto de nenhum, só das aulas de experimento”; 
• “Energia e Calor”; 
• “Ondas porque o assunto me agradou”; 
• “Ondas porque é muito interessante”; 
• “Ondas porque foi o conteúdo que me chamou mais atenção”; 
• “Temperatura e Calor porque são coisas que acontecem no nosso dia-a-dia”. 

 
Por tudo o que discutimos a priori é natural que os alunos tenham um maior interesse 

pelos conteúdos de física que o professor aborda sem usar tantos cálculos. Temperatura, 
Calor e Ondas quase sempre pairam no campo das “discussões teóricas”. Entendem isso 
como, a definição de conceitos e princípios. 

Quanto à aula experimental parece que ainda não ficou claro para o professor, muito 
menos para o aluno sobre o uso desse poderoso instrumento de ensino. O experimento, 
mesmo sendo lúdico, não pode ser encarado como um brinquedo que os alunos se divertem 
vendo-o funcionar. Ele tem sua função didático-pedagógica e deve ser explorado ao máximo 
nessa perspectiva. Não basta levá-lo para a sala de aula ou levar os estudantes para o 
laboratório é preciso planejar a aula e estudar o experimento em si. Seré, et al., destacam 
essa diferença na abordagem da atividade experimental no trecho a seguir: 

 
[...] mostrou-se a grande riqueza das abordagens que podem ser adotadas no 
decorrer de atividades experimentais. Pode-se assim dizer que por meio de 
atividades experimentais o aluno consegue mais facilmente ser ator na construção 
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da ciência, já que a experiência demonstrativa seria mais propícia para um enfoque 
dos resultados de uma ciência acabada (SERÉ, et al., 2003). 

 
Por fim, quando perguntamos se o professor realiza atividades experimentais, cerca de 

90% responderam que raramente, algo em torno de uma vez por semestre. No entanto, cerca 
de 95% disseram que gostariam que o professor realizasse atividades experimentais, porque 
segundo eles seria mais fácil para entender a disciplina, por se tornar mais interessante e 
motivadora.  

 
 

3.3 Prática docente 
 
 

Uma das atividades do nosso trabalho foi a de acompanhar a prática docente do professor 
de física da EEPFADR. Elaboramos as perguntas citadas a seguir. 
 
(1) Qual a realidade do ensino de física em sua escola? (2) Como você avalia o interesse dos 
alunos em relação à disciplina de física? (3) Quais as são as dificuldades enfrentadas ao 
ensinar física? (4) Quais metodologias são mais utilizadas em suas aulas de física? (5) Explique 
qual a metodologia adotada para o uso do laboratório.  
 
Quando indagado sobre as perguntas anteriores o professor nos deu as seguintes respostas: 
 
(1) “A mais difícil possível. Os alunos não sabem matemática básica, não conseguem 
interpretar direito os problemas e muito menos estabelecer um elo entre aquilo que ele 
estuda na escola com a sua vida fora da escola”. 
(2) “Existe um enorme desinteresse por parte deles, eles não se sentem motivados, em geral 
acham a disciplina ruim e difícil e estudam com o objetivo de alcançar apenas a aprovação no 
final do ano letivo”. 
(3) “Algumas delas já citei na pergunta (1), as demais praticamente se resumem às condições 
de trabalho que não são favoráveis”. 
(4) “Reconheço que a metodologia tem sido bastante tradicional, mas é só o que posso fazer 
no momento. Então, além do quadro negro faço uso do livro didático”. 
(5) “Quando posso faço uso dos manuais que vêm em alguns kits e traço um roteiro para 
discussão com os alunos”. 

É uma situação lamentável saber que o laboratório existe, mesmo que precariamente, 
e o professor não faz uso deste com maior frequência. Sua ausência no laboratório, nesse 
caso em particular, é justificável, pois ele é o único professor de física da EEPFADR com uma 
carga horária desumana de três turnos consecutivos, tendo ainda que elaborar e corrigir no 
mínimo 880 atividades avaliativas. Nessas condições quase não sobra tempo para mais nada e 
o professor se limita a dar aulas na lousa tão somente e raramente, às vezes uma vez por 
semestre, realizar no laboratório alguma atividade experimental. 

Mesmo que não seja possível o uso do laboratório com maior frequência esse 
professor pode inserir em suas aulas alguns experimentos, simples e de baixo custo, que 
podem ser confeccionados por ele ou pelos próprios alunos. O importante é que se possa usar 
como via de discussão um experimento. A Física é em essência uma ciência teórica e 
experimental, daí a importância de se realizar atividades dessa natureza. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A formação acadêmica do professor é fundamental no desenvolvimento das diversas 

estratégias metodológicas e muitas vezes o problema consiste em professores mal preparados 
para trabalhar no laboratório, o que compromete e muito o aprendizado e contribui para 
formar no aluno uma visão deturpada da ciência. 

A atividade experimental, apesar de fundamental, é apenas uma das diversas 
estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas na construção do conhecimento científico 
nos alunos. É preciso repensar a prática docente e nela aprender a melhorar; é necessária a 
prática constante da reflexão sobre o papel do professor na formação de um indivíduo 
alfabetizado cientificamente; consciente de seu papel enquanto membro de uma sociedade 
dinâmica que naturalmente está circundada por avanços e tecnologias mil. 
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RESUMO  
 
O Grupo de Pesquisa Mineral tem, nos últimos anos, 
realizado atividades voltadas diretamente ao ensino e a 
prática dos conteúdos curriculares e extracurriculares. 
Entre essas atividades está a Gincana Cartográfica, 
realizada pela primeira vez no ano de 2010 e que 
caminha para a sua terceira edição. A gincana procura 
inserir no aluno/participante um conhecimento 
cartográfico e, através disso, uma prática de campo 
necessária para os cursos de geologia, controle 
ambiental, gestão ambiental e geografia. É 

verdadeiramente uma brincadeira com uma intenção 
fixa e objetivada no ensino. Com o uso de ferramentas 
lúdicas e diferenciadas, saindo do plano do quadro e giz, 
a gincana já está consolidada no calendário de projetos 
do Grupo de Pesquisa Mineral, da Diretoria Acadêmica 
de Recursos Naturais e do Campus Natal-Central do 
IFRN. Este artigo apresenta esta atividade como um 
modelo de sucesso no ensino diferenciado, que capta a 
atenção do aluno e estimula a sua dedicação. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: IFRN, educação, geociências, cartografia. 

 

IFRN’S GINCANA CARTOGRÁFICA: A PLAYFUL WAY OF CARTOGRAPHIC LEARNING 

ABSTRACT  
 
The Mineral Research Group in the last years has been 
realizing several activities directed to the teaching and 
pratice of curricular and extracurricular contents. 
Among these activities there is the Gincana Cartográfica 
(Cartographic Gymkhana), realized for the first time in 
2010 and that goes for its third edition. The gymkhana 
aims to introduce to the student / participant a 
cartographic knowledge and, through this, a field 
practice necessary to the courses of geology, 
environmental control, environmental management and 

geography. It’s truly a practical joke with a fixed 
intention and objectified in teaching. With the use of 
differentiated and playful tools, coming out of the 
classroom, the gymkhana is already consolidated on the 
projects’ calendar of the Mineral Research Group, of the 
Natural Resources Academic Direction and of the IFRN 
Natal-Central Campus. This paper presents this activity 
as a success model of differentiated teaching, that 
attracts the students’ attention and stimulates their 
dedication.  

 

 KEY-WORDS: IFRN, education, geosciences, cartography. 
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A GINCANA CARTOGRÁFICA DO IFRN: FORMA LÚDICA DE APRENDIZADO CARTOGRÁFICO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Vivemos em uma sociedade erguida nos pilares da Tecnologia e Inovação. Precisamos 
estar constantemente modificando e evoluindo as bases desta sociedade. Da mesma forma, 
precisamos inovar e utilizar a tecnologia na educação geral, como também na educação 
profissional. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o 
Grupo de Pesquisa Mineral (GPM) tem, desde sua institucionalização em 2004, se empenhado 
no aprimoramento do ensino e prática da Pesquisa Mineral e disciplinas afins no curso de 
geologia. No entanto, mais recentemente sua atuação vem sendo ampliada e alcançando os 
cursos de geografia, controle e gestão ambiental. 

Através de diversos cursos, exposições e publicações, entre outras atividades, o GPM 
vem oferecendo suporte ao ensino no IFRN. 

Entre essas ações, está a Gincana Cartográfica, uma atividade lúdica que objetiva o 
ensino da cartografia através da teoria e prática aplicada. Por ser disciplina comum em alguns 
cursos da instituição, a Gincana permite a participação de alunos dos cursos de geologia, 
controle ambiental, gestão ambiental e geografia, provando ser uma atividade que congrega 
estudantes com visões, cargas horárias e currículos diferenciados, mas, ao mesmo tempo, 
interessados em adquirir um conhecimento necessário para todos: a cartografia. 

No ano de 2011, a Gincana Cartográfica teve a sua segunda edição realizada, 
consolidando com sucesso a sua ideia como um modelo abrangente no ensino da cartografia. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 Inicialmente, se pensou a Gincana Cartográfica como uma forma de comemorar o “Dia 
do Geólogo (30 de maio) e a Semana Mundial do Meio Ambiente que se inicia no dia 31 de 
maio e termina no dia do Meio Ambiente e Ecologia (05/06).” (Cavalcanti Nt e Sousa, 2010), 
com o desenvolvimento das atividades, no entanto, percebeu-se a abrangência que tal 
atividade poderia alcançar. 
 Percebe-se entre os alunos, às vezes, um desinteresse e desestímulo pelos conteúdos, 
em especial aqueles de disciplinas técnicas. Combater esse problema é um dos desafios para 
os docentes e monitores de qualquer curso, é uma observação constante em diversas salas de 
aula. 
 O questionamento que se faz, então, é como ensinar um conteúdo do currículo do 
curso de uma forma que prenda a atenção do aluno e que ainda o estimule a participar. Desse 
questionamento surgem atividades diferenciadas, que procuram sair do clima de sala de aula, 
entrando, inclusive em um clima e brincadeira. 
 

“A utilização do lúdico na prática pedagógica é importante, pois desperta atenção e o interesse dos 
alunos envolvendo-os no processo de aprendizagem. Aprender brincando pode se constituir numa 
forma significativa de aprendizado dos alunos. As atividades práticas na sala de aula despertam e 
estimulam a criatividade, espontaneidade e participação dos alunos tornando-os sujeitos de sua 
aprendizagem e garantindo melhores resultados. Além de ser um momento de diversão e 
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interação é fundamentalmente momento de aprendizagem e construção de conhecimentos.” 
(Tomaz e Sartor, 2010). 

 
 Analisando os planos de alguns cursos do IFRN, observou-se que todos têm em comum 
disciplinas que envolvem conhecimentos de cartografia em seus planos de aula. Unindo as 
cargas horárias correspondentes a estas disciplinas em 5 diferentes cursos do IFRN, chegou-se 
a um total de 540 horas/aula apenas de créditos que possuem a cartografia em suas aulas. A 
tabela 1 mostra esta análise, feita em apenas alguns dos cursos. 
 

Tabela 1: Carga horária de disciplinas que envolvem cartografia em alguns cursos do IFRN. 
(Fonte: IFRN) 

CURSO DISCIPLINA (PERÍODO) 
CARGA 

HORÁRIA 
(h/aula) 

Técnico Integrado em Geologia Desenho Topográfico (1º) 80 
Técnico Integrado em Geologia Desenho Geológico (3º) 40 
Técnico Integrado em Geologia Mapeamento Geológico I (3º) 40 
Técnico Integrado em Geologia Mapeamento Geológico II (4º) 40 

Técnico Subsequente em Geologia Desenho Geológico (2º) 40 
Técnico Subsequente em Geologia Mapeamento Geológico I (2º) 40 
Técnico Subsequente em Geologia Mapeamento Geológico II (3º) 40 

Técnico Integrado em Controle Ambiental Geografia Ambiental (2º) 80 
Técnico Subsequente em Controle Ambiental Geografia Ambiental (1º) 100 
Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental Cartografia Ambiental (2º) 40 

 TOTAL 540 
 
 Todos esses fatos justificam o uso de uma atividade lúdica, como a Gincana 
Cartográfica, de forma a incentivar o aprendizado de conteúdos necessários aos cursos. 

 

CRIAÇÃO 
 

 Sempre há uma expectativa em torno da comemoração de datas importantes do 
calendário, sejam elas feriados nacionais, estaduais ou municipais, ou ainda dias alusivos a 
qualquer atividade profissional ou não. Entre essas datas está o dia do geólogo, comemorado 
a 30 de maio, e o dia mundial do meio ambiente e ecologia, comemorado em 05 de junho. Na 
Diretoria de Recursos Naturais do campus Natal-Central do IFRN não é diferente. Por isso, 
sempre se discute e cria formas de comemorar esses dois dias significativos para uma 
diretoria cujos principais cursos são o de Geologia e Controle Ambiental. 

 Dessa necessidade é que surge, no ano de 2010 com a idéia do professor Mário 
Tavares, coordenador do Grupo de Pesquisa Mineral, a 1ª Gincana Cartográfica do IFRN. 
Sendo ela vista como uma forma de integração, aprendizado e comemoração as datas 
supracitadas. 
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METODOLOGIA 
 

 Na Gincana Cartográfica, os alunos devem formar equipes de 5 a 10 integrantes, sendo 
um desses o representante/responsável pela equipe. Cada grupo decide para si um nome, 
pelo qual a equipe será chamada durante todo o processo da Gincana. 

 Realizadas as inscrições, todos os grupos assistem a minicursos e palestras com temas 
relacionados à cartografia, em específico aos conhecimentos necessários para a Gincana. 
Nesses momentos de ensino, o aluno é apresentado à história da cartografia, ao seu uso 
antigamente e atualmente, às formas de localização no espaço geográfico, o que é o 
geoprocessamento, o que é a bússola, o GPS e o seu manuseio. 

Após essa fase, realiza-se em um dia da Semana do Meio Ambiente, que é realizada 
entre os dias 31 de maio e 05 de junho, a Gincana Cartográfica, em que os participantes 
devem colocar em prática os conteúdos vistos em sala de aula durante a preparação para a 
Gincana através de provas que utilizem esses conhecimentos. 

Tendo em mãos mapas como os representados nas figuras 1 e 2, além de GPS, 
bússolas e trenas, os grupos devem realizar as provas. O sucesso em cada prova garante ao 
grupo uma pontuação. No final da Gincana, a equipe com o maior número de pontos se sagra 
campeã. Dois exemplos de provas estão abaixo: 

“2ª PROVA 

No mapa que você acabou de receber” (figura 1) “há um local marcado com um X, siga até 
ele e pegue uma folha apenas de um pé de acerola. Depois volte ao Tablado com essa 
folha e entregue-a à comissão. Pontuação: por chegada, máximo 10 pontos (1ª equipe) + 
por entregar uma folha de acerola, 5 pontos. 

6ª PROVA – DICA 01 

A partir da caixa d’água do lado do anfiteatro, siga 15 metros no rumo N15ºW, 70 metros 
no rumo N80ºW, 160 metros no rumo S20ºW e 160 metros no rumo S25ºE. Encontre um 
representante da comissão organizadora e receba a próxima orientação.” 

 

Pode-se perceber que as provas envolvem desde conhecimentos de localização básica 
até orientação com bússola e GPS, passando por leitura de mapas e de ambiente geográfico. 

Como forma de incentivar a participação dos alunos, uma premiação em dinheiro e/ou 
brindes é entregue aos grupos mais bem colocados. Esta prática tem, em parte, ajudado no 
número de inscritos (90 alunos em 12 equipes em 2010, 98 alunos em 13 equipes em 2011). E 
isso também insere na Gincana um clima de competição saudável, que influencia ainda mais 
os estudantes a se esforçarem nas atividades do evento. 
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Figura 1 - Mapa do IFRN, usado para orientação dos grupos e, principalmente, na 2ª prova 

da 2ª edição da Gincana. 

 

 
Figura 2 - Mapa do campo de futebol do IFRN, usado na 2ª edição da Gincana. 

 

DIVULGAÇÃO 
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 Com a ideia estruturada, buscou-se apoio em todo o Instituto para a divulgação e 
realização da Gincana. O evento logo chamou a atenção, sendo destaque no Portal IFRN e 
com diversas notícias veiculadas no site e no programa IFRN em Pauta.  

 
Figura 3 – Recorte do Portal IFRN (www.ifrn.edu.br), com a divulgação da 1ª Gincana 

Cartográfica em destaque. 

 

1ª EDIÇÃO 
 

 A primeira edição da Gincana Cartográfica começou a ser divulgada no dia 30 de abril 
de 2010, com a divulgação do regulamento. No dia 31 de maio, com o ponto de largada e 
chegada sendo o Auditório do Campus Natal-Central, 90 alunos em 12 equipes realizaram 5 
provas. 

 Com o apoio do Programa Água Azul, da Diretoria de Extensão, da Empresa Júnior do 
IFRN e dos professores da DIAREN, todas as 12 equipes receberam brindes. As primeiras 
colocadas receberam, no total, R$700,00 e 4 pendrivers. 
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Figura 4 – Cenas da 1ª edição da Gincana Cartográfica. 

  

Na primeira edição, se inscreveram alunos dos cursos de Geologia e Controle 
Ambiental, das modalidades integrado e subsequente. 

 
Figura 5 – Representantes das 12 equipes da 1ª edição e alguns integrantes do GPM. 

2ª EDIÇÃO 
 

A segunda edição da Gincana Cartográfica foi realizada no dia 03 de junho de 2011, 
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tendo o anfiteatro em frente ao Grêmio Estudantil como ponto de largada e chegada, sendo 
chamado, nesta edição, de “Tablado”. Esta edição contou com a participação de 98 alunos, 
distribuídos em 13 equipes e que tinham como origem os cursos de Geologia e Controle 
Ambiental, das modalidades integrado e subsequente, além de alunos dos cursos de Gestão 
Ambiental e Geografia. No total, foram realizadas 7 provas, tendo como novidade o uso de 
recursos de informática para a aplicação de prova envolvendo a cartografia computacional e o 
geoprocessamento. 

 Com o apoio do Programa Água Azul, da Diretoria de Extensão, da FUNCERN, da Pró-
reitoria de Pesquisa e Inovação e dos professores da DIAREN, todas as 13 equipes receberam 
brindes. As 10 melhores colocadas receberam uma cópia do livro "Noções de Pesquisa e 
Prospecção Mineral para Técnicos de Geologia e Mineração", de autoria dos professores 
Mário Tavares Cavalcanti Neto e Alexandre Magno Rocha da Rocha. E os primeiros lugares 
receberam, no total, R$ 800,00 e 11 pendrivers. 

 
Figura 6 – Cenas da 2ª edição da Gincana Cartográfica. 

1118



SILVA & CAVALCANTI NETO (2011) 
 

 

 

 
Figura 7 – Alguns dos participantes da 2ª edição da Gincana Cartográfica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A necessidade da diversificação dos métodos e atividades de ensino é mais clara a cada 
dia. O incentivo ao aprendizado passa, na sociedade atual, pelo uso de ferramentas 
inovadoras e, porquê não, divertidas. A integração multidisciplinar já vem sendo praticada há 
algum tempo em diversas salas de aula pelo Brasil, mas a integração entre diferentes cursos 
não. Ao estudar os currículos, no entanto, percebe-se que muitos cursos têm créditos 
semelhantes e que poderiam permitir uma reunião dos alunos em torno de um propósito 
maior, único e comum: o do aprendizado. 

 O Grupo de Pesquisa Mineral tem tido sucesso nesta prática, exemplo mais claro disso 
é a Gincana Cartográfica, uma forma lúdica de aprendizado cartográfico e que serve de 
modelo de atividade de integração e incentivo ao ensino que tem tido sucesso nos seus 
objetivos. Espera-se a continuidade deste trabalho, como também a multiplicação desta 
iniciativa pelas instituições de ensino. 
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RESUMO  
 

A compreensão dos processos diagenéticos 
envolvidos nos processos de formação de rochas 
sedimentares, principalmente os arenitos, é de essencial 
importância para as companhias petrolíferas, visto que a 
medida os mesmos influencia na distribuição da 
porosidade, que por conseqüente, na exploração e 
explotação de hidrocarbonetos contidos nessas rochas-
reservatórios. A Formação Açu, de idade Albo-
Turoniano,  destacasse entre todas as outras formações 
por ser o principal reservatório da Bacia Potiguar, sendo 
responsável pelo destaque do estado na produção 

onshore de hidrocarbonetos. Diante deste contexto o 
presente estudo tem como objetivo análise da 
composição geral, a partir de análise de difração de 
raios-X, a análise do perfil sedimentar desta rocha e a 
investigação das evidências petrográficas por meio de 
descrição de lâminas sedimentar, afim de que se 
compreendam os processos diagenéticos envolvidos na 
evolução do Arenito Açu 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Bacia Potiguar; Diagênesis; Difração de raios-X; Evidências petrográficas; Formação 
Açu. 

 

PETROGRAPHYC ASPECTS OF THE OUTCROPPING PORTION OF AÇU-3 
SANDSTONES, PETROLIFEROUS´S RESERVOIR  OF POTIGUAR BASIN, AIMING INTERPRETATION 

OF DIAGENETICS STANDARDS    

ABSTRACT  
 

Understanding diagenetics processes involved 
in the processes of formation of sedimentary rocks, 
mainly sandstone, has an essential importance to the oil 
companies, since they measure influences on porosity 
distribution, which consequently, in the exploration and 
exploitation of hydrocarbons contained in these 
reservoir rock. Acu Formation, Albo-Turonian age, stand 
out among all other formations to be the main reservoir 
of Potiguar basin and is responsible for highlight of the 

state in onshore oil production. In face of this, this study 
aims to analyze the overall composition from analysis of 
X-ray diffraction, the profile analysis of sedimentary 
rock and petrographyc investigation of the evidence by 
way of description of sediment slides, so that you 
understand diagenetic processes involved in the 
evolution of Açu Sandstones 

. 
 
 
 

 KEY-WORDS: Potiguar Basin; diagenesis; X-rays diffraction, petrographic evidence; Açu Formation. 
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ASPECTOS PETROGRÁFICOS DA PORÇÃO AFLORANTE DO ARENITO AÇU-3, RESERVATÓRIO 
PETROLÍFERO DA BACIA POTIGUAR/RN, VISANDO À INTERPRETAÇÃO DE PADRÕES 

DIAGENÉTICOS 

INTRODUÇÃO 
 

O setor petrolífero nacional tem passado por um momento sem precedentes em sua 
história. A abertura de novas fronteiras exploratórias e o sucesso recente em prospectos de 
primeira ordem, permite-nos vislumbrar um futuro onde o Brasil coloca-se como um 
importante play no cenário internacional.  
 

O Estado do Rio Grande do Norte é o terceiro maior produtor de petróleo e gás natural 
do Brasil; sendo esta uma das principais e mais importantes atividades econômicas realizadas 
no estado. A Bacia Potiguar possui reservas da ordem de 410 milhões de barris de petróleo e 
133 milhões de metros cúbicos de gás natural Dentre as rochas da Bacia Potiguar, a Formação 
Açu recebe enorme destaque, já que é o principal reservatório da Bacia, sendo, portanto, 
responsável direto pelo relevo do estado, no contexto da produção brasileira de óleo onshore. 
(PETRÓLEO BRASILEIRO, 2006). 
 

Diante deste quadro, podemos observar uma demanda crescente por trabalhos que 
forneçam subsídios técnicos as atividades de exploração e explotação de hidrocarbonetos.  

A identificação e interpretação dos processos diagenéticos envolvidos na formação de 
rochas sedimentares, tema deste artigo; é relevante para as companhias petrolíferas, na 
medida em que estes processos estão envolvidos na gênese e distribuição da porosidade em 
rochas reservatórios, propriedade esta, que exerce influência direta sobre a ocorrência e 
economicidade de reservas de hidrocarbonetos (MARASCHIN, 2008). 

O trabalho aqui apresentado é fruto de um projeto de pesquisa aprovado no Programa 
de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN); é resultado ainda de uma proposta de estudo aprovado no 
Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo (PPGCEP) da Universidade 
Federal do Rio grande do Norte (UFRN). Sendo elaborado a partir de dados colhidos de um 
testemunho de poço de sondagem exploratória que penetra 19 metros nas rochas da 
Formação Açu. 
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PROCESSOS DIAGENÉTICOS EM ARENITOS 
 

Os processos diagenéticos consistem basicamente de um conjunto de mudanças 
biológicas, físicas e químicas, as quais atuam sedimentos desde sua deposição inicial até a 
litificação, sendo excluídos os processos metamórficos (MORAD, 1991).   Esses processos são 
controlados por um conjunto de condições físico-químicas, temperatura (T) e pressão (P), 
evolvendo variações de 0 a 250 º C de temperatura e no intervalo de 1,0 bar a 1,0 Kbar 
(BURLEY, 2003).  
 

Outro elemento essencial da diagênese é a profundidade. Os processos diagenéticos 
podem ocorrer em diferentes profundidades, estendendo-se desde a superfície até 5 a 7 km 
de profundidade. Em função disso Choquette e Pray (1970) propuseram uma divisão do 
campo diagenético em três estágios principais, a saber: Eodiagênese, mesodiagênese e 
telodiagênese. A eodiagênese consiste do conjunto de os processos diagenéticos ocorrem 
próximos à superfície de sedimentação e a composição química das águas intersticial é 
controlada pelo ambiente de sedimentação. A mesodiagênese representa o regime de 
subsuperfície, onde há soterramento efetivo e os fluidos intersticais são destacados da 
influência superfcial. E a telodiagênese abarca os processos diagenéticos que ocorrem na 
superfície de erosão ou em suas adjacências. 
 

 Os processos diagenéticos fundamentais que afetam os arenitos são a compactação 
mecânica, adissolução dos grãos do arcabouço e do cimento, a cimentação por caulinita, a 
precipitação de sílica, a precipitação de óxidos e hidróxidos, e a infiltração mecânica de argila. 
Observamos que a precipitação de minerais autigênicos compõe grande parte desse rol. Estes 
se formam à medida que os fluidos intersticiais interagem quimicamente com os grãos do 
arcabouço. Desta forma é de grande importância frisar que outros mecanismos de controle 
como a assembléia mineralógica original, a composição das águas intraformacionais e o ph/Eh 
podem atuar de forma determinante na evolução diagenética dos arenitos (SILVA 1991). 

 

BACIA POTIGUAR E A FORMAÇÃO AÇU 

 Localizada no extremo norte do Brasil, a bacia compreende uma área de 
aproximadamente 60.000 km2, sendo que grande parte desta formação encontra-se no norte 
do Estado do Rio Grande do Norte e uma porção menor acha-se no Estado do Ceará. Limitada 
a sul, ao leste e ao oeste pelo embasamento cristalino, a Bacia Potiguar estende-se ao norte 
sob o atlântico até a isóbata de 2.000. Do total da área ocupada pela formação, a maior parte, 
cerca de 36.000 km2, encontra-se submerso e o restante da bacia, 24.000 km2, encontra-se 
emerso. Ao noroeste seu limite é o Alto de Fortaleza, enquanto que ao leste seu limite se dá 
no Alto de Touros e com a Bacia de Pernambuco-Paraíba. (ARARIPE & FEIJO, 1994; BIZZI et al. 
2003) 

 O processo evolutivo da Bacia Potiguar deu-se sobre um substrato de rochas pré-
cambrianas pertencentes à província Borborema. Sua gênese deu-se a partir da ação, no 
período do Cretáceo Inferior (Neocomiano), de esforços extensionais, e de um processo de 
rifteamento que culminou com a separação das placas sul-americana e africana. Seu registro 

1122



ALBUQUERQUE & MARTINS (2011) 
 

 

 

estratigráfico conta com três supersequências: uma supersequência Rifte, depositada no 
Cretáceo Inferior; uma supersequência pós-rifte, depositada durante o Andar Alagoas; e uma 
supersequência drifte, depositada entre o Albiano e o Recente. Quanto à organização das 
rochas sedimentares nesta formação, atualmente, elas estão ordenadas em três grandes 
grupos: Areia Branca (formações Pendência, Pescada e Alagamar), Apodi (formações Açu, 
Jandaíra, Ponta do Mel e Quebradas) e Agulha (Ubarana, Guamaré e Tibau). (ARARIPE & FEIJO, 
1994; BIZZI et al. 2003) 

 Compreendendo uma seção essencialmente arenosa depositada em ambiente 
continental de idade Albo-Turoniano, a formação Açu aflora nas bordas da Bacia Potiguar, 
estendendo-se por toda a porção emersa e alcançando a Plataforma Continental, cobrindo 
assim uma área de aproximadamente 40.000 km2, (VASCONCELOS et al, 1990). Definida por 
Kreidler e Andery (1949) como sendo uma formação caracterizada por camadas de arenitos 
médios e grossos de cor esbranquiçada que se intercalam com argilitos, folhelhos e siltitos 
cobrindo o embasamento na região aflorante. A Formação Açu possui grande importância 
econômica para o estado do Rio Grande do Norte à medida que nela se encontra um dos 
principais reservatórios de hidrocarbonetos da Bacia Potiguar, constituindo também um dos 
principais aqüíferos do Nordeste.  

 As rochas desta formação incidem de forma discordante e erosiva com a 
Formação Alagamar em seu contato inferior. Em relação às Formações Ponta do Mel e 
Quebradas essas interdigitam-se lateralmente com a Formação Açu, tendo seu contato 
superior transicional em relação à seção carbonática de Jandaíra. No que diz respeito a sua 
divisão, a Formação Açu pode ser informalmente dividida, por meio de análise de perfis 
elétricos, em quatro unidades (Açu 1 a Açu 4). A unidade 3, objetivo de estudo deste trabalho, 
compõem-se, segundo Vasconcelos, de arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos. Ainda de 
acordo com o autor os testemunhos da unidade indicam um sistema fluvial anastomosado e 
meandrante. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo e interpretação deste trabalho refere-se à porção aflorante do 
Arenito Açu, localizado as margens da rodovia federal BR-304, principal via de acesso a partir 
de Natal. Neste estudo daremos foco para os afloramentos situados entre os quilômetros 96 a 
98, próximos à Cidade de Açu, ver Figura 1. 
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Figura 1 – Área de Estudo, margem da BR-304 na altura da Cidade de Açu 

Nesse trecho foi obtido um testemunho de poço de sondagem exploratório, de onde 
provem as amostras de rocha usadas na elaboração das seções delgadas, nas análises 
descritivas das faces dos testemunhos e de difração de raios-X.  

METODOLOGIA 

As análises descritivas do perfil sedimentar foram realizadas em um testemunho de 
poço de sondagem exploratória com 19 metros de profundidade. Tal instrumento tem a 
finalidade de caracterizar a rocha reservatório e estudar os processos diagenéticos na 
Formação Açu. Na geração do gráfico do perfil sedimentar foi utilizado o pacote de software 
SedLog Versão 2.1.4 produzido por Zervas et al(2005). O testemunho aqui descrito possui 
alguns trechos com má recuperação e/ou conservação gerando assim alguns espaços não 
descritos. (autor) 

Para a caracterização petrográfica e diagenética do Arenito Açu foi confeccionada 08 
lâminas delgadas, estas foram descritas no laboratório de microscopia estudantil do 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A descrição 
microscópica realizou-se em microscópio petrográfico de luz polarizada, modelo OLYMPUS 
BX51, sendo observadas características mineralógicas e relações de texturas na rocha 
reservatório a partir das propriedades ópticas do conteúdo mineralógico, do cimento e de 
outros constituintes diagenéticos. 
 

Para as análises de difração de raios-X em rocha total foram utilizadas cinco amostras 
de rocha sedimentar, cominuídas abaixo de 150 mesh, retiradas do testemunho. As análises 
foram feitas no laboratório do Grupo de Pesquisa Processamento Mineral e Resíduos. A 
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difração realizou-se em um difratometro de raios-X, modelo SHIMADZU XRD-7000, sendo 
observados os ângulos de difração de raios-X. A partir dessas medições pode se inferir a 
respeito das estruturas cristalinas dos minerais que compõem aquela amostra, e, por 
conseguinte identificá-los. 

  

ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 
 
 As amostras foram analisadas através da difração de raios-X, onde se obteve a 
composição geral das cinco provas (A, B, C, D, E) pulverizadas e testadas. Foram observados 
níveis de minerais como quartzo (SiO2), caulinita (AlSi2O5(OH)4), microclina (KAlSi3O8) , ver 
Figura 02. Outros minerais notados foram ortoclásio (KAlSi3O8) e muscovita 
(KAl2(Al,Si3O10(OH)2), ver Figura 03. O conjunto desse minerais indica a provável composição 
geral do segmento do testemunho analisado. 
 

 
Figura 2 - Difratograma da amostra A do arenito Açu. 
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Figura 3 - Difratograma da amostra B do arenito Açu. 
 
PERFIL SEDIMENTAR DO ARENITO 
 

A análise do perfil sedimentar permite-nos observar que o segmento do testemunho 
analisado é composto predominante de arenitos finos a grossos como se nota ao longo do 
perfil sedimentar, ver Figura 4. Entre os trechos de 1 metro a 7 metros percebe-se a presença 
de argilas, de coloração esverdeada, intercaladas com arenitos grossos, compactos e de cor 
esbranquiçada, que ora também se intercalam com arenitos conglomeráticos. Observou-se a 
presença de infiltrações de argila esverdeada. 

 
No topo do testemunho foi observadas pequenas biturbações em um arenito médio, 

marrom avermelhado e friável.  
 
No segmento de 7 a 8 metros nota-se a presença de arenitos finos com laminações 

horizontais, incipientes, de coloração cinza interpoladas com argilas de coloração de vermelho 
a verde. A partir do segmento 8 e estendo-se até o 9, observou-se a presença de arenitos 
conglomeráticos de cor acinzentada, que se intercalavam com arenitos finos com laminações 
horizontais, e de novo interpolam-se com arenitos conglomeráticos com infiltrações de argila. 

 
Nos segmentos de 10 a 15 metros a uma predominância de arenitos finos a 

conglomeráticos, com cores variando entre vermelho e cinza. Outro evento observado no 
perfil a concentração de argilas na base do testemunho, segmento 17 a 19, onde há um 
arenito fino a médio, de coloração vermelho e com infiltrações de argila. 
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Fig. 4 - Perfil Sedimentar do Testemunho de poço de sondagem exploratória.  
EVENTOS DIAGENÉTICA IDENTIFICADOS 
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As amostras estudadas foram classificadas como Feldspathic Litharenite de acordo 
com o modelo proposto por Folk (1972). Foram observados ainda níveis de Silty Mudstone e 
Sandy Mudstone, mais esses não foram considerados na identificação dos eventos 
diagenéticos. Como fases acessórias foram identificadas grãos de opacos, turmalina e zircão.  

Do ponto de vista da textura as amostra se mostraram submaduras, conforme Figura 
5, o que é evidenciado pela moderada seleção e pelos grãos angulosos a subangulosos. Em 
concordância com a avaliação da textura, o importante conteúdo de K-Feldspato e 
subordinadamente de fragmentos líticos apontam para uma baixa maturidade mineralógica. 

A matriz deposicional é inexistente, mas em algumas amostras foram encontradas 
argilas de infiltração. O cimento preponderante é composto de óxidos e hidróxidos de ferro, 
entretanto ocorrem também cimentos silicosos e argilas autigênicas. 

120 MM
 

Figura 5 – Aspecto geral das amostras evidenciando sua textura submadura 

Os eventos diagenéticos identificados foram a compactação mecânica, a dissolução de 
grãos do arcabouço, a cimentação por caulinita, a precipitação de sílica, a precipitação de 
óxidos e hidróxidos e a infiltração mecânica de argilas 

É denominado de compactação mecânica o conjunto dos rearranjos texturais físicos. 
Estes processos são os responsáveis mais comuns pela redução de porosidade de uma rocha 
sedimentar. Uma estimativa do grau de compactação mecânica pode ser obtida através da 
análise da natureza e do número de contatos entre os grãos, pois à medida que se aumenta a 
profundidade, a intensidade dos esforços compressivos também aumenta o que resulta em 
um empacotamento mais fechado, onde irão predominar contatos retos, côncavo-convexos e 
suturados. As amostras estudadas foram submetidas a um processo de compactação rigoroso, 
pois na maioria dos espécimes é encontrado um número significativo de contatos retos e até 
mesmo em alguns casos côncavo-convexos, como mostra a Figura 3. Outros elementos que 
evidenciam a compactação mecânica observada são a fratura de grão de quartzo, esticões 
ondulantes e deformação em cristais de caulinita. 

Eventos de dissolução são comuns em rochas sedimentares aflorantes. Eles decorrem 
da percolação de águas intersticiais de origem meteórica, que interagem com os grãos do 
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arcabouço e promovem a solubilização parcial ou integral dos mesmos. Nas amostras 
estudadas é comum encontrar grãos de microclina com baixa integridade, fortemente 
afetados por esse fenômeno, que também pode estar ligado à precipitação de sílica e 
caulinita, autigênicas, como evidencia a seguinte reação (Eq. 01): 

2KAlSi3O8 + 2H+ + H2O = AlSi2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2K+   Eq. 01 

Nos litótipos estudados a caulinita ocorre de forma insipiente. Sua gênese 
provavelmente está ligada a alteração do K-Feldspato, como afirmamos anteriormente, 
embora possamos relacioná-la também a processos de caulinização de filossilicatos, 
intraclastos argilosos e fragmentos de rochas. São encontradas mais comumente sob a forma 
de ripas e lamelas, em alguns casos exibem sua forma característica de booklet.  

120 MM

 

Figura 6  – Caulinita deformada por compactação mecânica 

A precipitação de sílica não é facilmente identificável nas amostras. Ela é evidenciada 
apenas em alguns cristais de microclina, que apresentam uma borda de crescimento 
secundário sem continuidade ótica. A origem da sílica provavelmente está ligada aos 
fenômenos de caulinitização e de dissolução de feldspato, uma vez que o processo de 
dissolução constitui um importante evento diagenético nas rochas estudadas. 

A precipitação de óxidos e hidróxidos de ferro, provavelmente hematita e goetita, é 
mais freqüentemente nas amostras com maior volume de argila infiltrada, o que aponta para 
uma participação desses filossilicatos como fonte de Fe.  

As argilas infiltradas são introduzidas após a deposição dos sedimentos, pela água de 
enxurradas episódicas, quando o lençol freático é rebaixado a níveis profundos, muito abaixo 
do leito dos canais, conduzindo a argila pela garganta dos poros por meio da ação da força 
gravitacional, através da zona vadosa, decantando-as na superfície dos grãos. Nas amostras 
estudadas elas são encontradas apenas em algumas seções, o que por si só não pode se 
devidamente interpretado, já que existe um mecanismo climático complexo que controla 
esses eventos. 

CONCLUSÃO 
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Por meio da descrição de um perfil sedimentar do testemunho de exploração, foi 

possível observar que o trecho do arenito analisado é formado por camadas de arenito fino a 
grosso, podendo chegar a ser conglomerático. Observaram-se intercalações de argilas 
esverdeadas e/ou vermelhas, estruturas como laminações horizontais, pequenas biturbações 
e infiltrações de argila esverdeada.  
 

As difrações de raios-X também nos permitiram observar a composição mineralógica 
geral da rocha. Por meio dessa análise foi observado a presença de quartzo (SiO2), ortoclásio 
(KAlSi3O8), caulinita (AlSi2O5(OH)4), muscovita (KAl2(Al,Si3O10(OH)2) e microclínio  (KAlSi3O8). 
 

Os eventos diagenéticos encontrados nas amostras apontam para uma litificação sob 
preções moderadas, com influência considerável de águas meteóricas e provavelmente em 
clima úmido.  

A compactação mecânica atua predominantemente na Eodiagênesis até alcançar seu 
ápice na Mesodiagênesis, onde a rocha começa a ser despressurizada. A cimentação por 
caulinita tem um amplo campo de atuação, mas é na Telodiagênesis onde esses processos se 
desenvolvem com mais naturalidade. A precipitação de sílica ocorre principalmente na 
Mesodiagênes, onde as condições de pressão e temperatura são mais favoráveis, assim como 
a composição das águas intersticiais. Os óxidos e hidróxidos se precipitam notadamente nos 
estágios de Eodiagênesis e Telodiagênesis onde as condições oxidantes são mais comuns. A 
infiltração mecânica de argilas é um processo característico da Eodiagênesis, pois é controlado 
pelo regime de chuvas. A dissolução de grão pode ocorrer em diferentes estágios, mas é 
comumente associada aos processos intempéricos da Telodiagênesis. 
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RESUMO  
 

O objetivo desta pesquisa é montar 
todo o acervo mineralógico com intuito de 
criar um museu itinerante para visitação nas 
escolas publicas do Rio Grande do Norte. 
O presente trabalho tem como objetivo 
principal captar futuros profissionais da área 
de Geologia e Mineração nas escolas 

públicas mostrando a real importância do 
IFRN para a sociedade mais carente 

Para a comunidade acadêmica este trabalho 
trará informações pertinentes à pesquisa e 
incentivos do quadro de discentes (alunos 
(as) ) e a inserção dos mesmos em projetos 
de maior magnitude acadêmica. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Museu, itinerante, mineral. 

 

COLLECTION OF MINERALS CATALOGUING Intuit CREATION OF A MUSEUM FOR PUBLIC 
SCHOOLS OF THE TRAVELING RN 

 

ABSTRACT  
 

The objective of this research is to 
assemble the entire collection mineralogical 
aiming to create a traveling museum to visit 
in the public schools of Rio Grande do Norte. 
This study's main objective is to capture 
future professionals in the field of Geology 
and Mining in the public schools showing the 

real importance of IFRN to society poorer 
For the academic community, this work will 
provide information relevant to the research 
framework and incentives for students 
(student (s)) and inserting them into 
academic projects of greater magnitude.

 

 KEY-WORDS: Museum, traveling, mineralogic. 
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TÍTULO DO ARTIGO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Através de uma doação de uma estimativa de mais de 200 (duzentos) minerais e 
pedras preciosas e semipreciosas o presente trabalho tem como intuito promover a 
divulgação da importância do curso de Mineração do IFRN nas escolas publicas. 
Primeiramente será feita toda a identificação dos minerais, organização em pequenas 
estantes portáteis que facilitarão o transporte para diversos lugares. O autor desta doação 
contou com a participação do renomado geólogo do IDEMA falecido de uma enfermidade 
grave e misteriosa Gilson Vilaça que tinha na geologia o gosto pelo trabalho e sonho de 
divulgar  a geologia nas escolas públicas do RN onde o professor Mauro Froes Meyer herdeiro 
desta coleção que quer colocar em prática o sonho deste geólogo. 

Em decorrência disto o IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte ) através da Área Profissional de Mineração representa uma entidade de 
ensino técnico de nível médio, viva, dinâmica, atual, voltada para divulgação, propagação e 
ensinamento do saber na área de mineração relativa à Região Nordeste. A participação do 
IFRN na formação de TÉCNICOS EM MINERAÇÃO é fundamental para um competente 
desempenho profissional de seus formandos. Por este motivo o presente projeto, visa 
integrar e articular a melhor aprendizagem dos alunos através do permanente 
desenvolvimento de competências e habilidades na divulgação do curso de mineração nas 
escolas publicas captando assim novos potenciais interessados na geologia. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

O trabalho constará de uma revisão de literatura sobre a mineralogia de vários 
minerais levando em consideração aspectos de localização, características mineralógicas, 
nome de origem, etc. 

JUSTIFICATIVA 

A atividade de Mineração como área de conhecimento específico das geociências na 
extração de minérios tem um papel fundamental no desenvolvimento técnico-econômico da 
Região Nordeste, pois gera mais emprego, tributos e ainda coloca o Estado do Rio Grande do 
Norte e o país em posição privilegiada, no cenário mundial. 

Em função das suas especificidades, isto é, o ensino técnico a nível médio na formação 
de mão de obra qualificada, o IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte ), mais especificamente a Área Profissional de Mineração dispõe atualmente 
de uma estrutura acadêmica relativamente boa. No plano acadêmico, o IFRN promove a 
formação de Técnicos em Mineração. Para isso, se serve da participação ativa do coletivo de 
Professores objetivando a elaboração de um plano de trabalho conjunto de desenvolvimento 
do curso de formação profissional de técnicos na área de mineração, aproveitando o embrião 
efervescente que existe com a chegada ao Curso de Mineração de mais um profissional. 
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Toda e qualquer atividade no ensino das ciências deve estar encaminhado a resolver 
problemas de acordo a realidade econômica e social do seu meio geográfico, através do 
desenvolvimento de planejamentos acadêmicos e conteúdos programáticos racionais para 
atender a preparação de profissionais técnicos para o trabalho e vida produtiva na área de 
tratamento de minérios. 

Em realidade a preocupação em atender com mais eficiência a grande demanda 
proveniente dos diversos segmentos da indústria mineral, é fundamental o desenvolvimento 
de programas de educação continuada voltados à atualização e capacitação de professores e 
alunos da Área profissional de Mineração.  

 

METODOLOGIA: 

Neste item será descrito os principais procedimentos e metodologias adotados nesta 
pesquisa. Toda à parte de campo será feita através de análise de acervos e literaturas 
referentes aos minerais da coleção. A sequência metodológica do trabalho será: 

• Identificação e descrição dos minerais; 
• Coleta de dados bibliográficos dos minerais; 
• Montagem do museu itinerante. 
• Pesquisa bibliográfica sobre o assunto; 
• Levantamento de possíveis escolas publicas iniciais para divulgação do museu 
itinerante e do curso de geologia e mineração do IFRN . 
• Publicação de artigos técnicos em revistas, periódicos e congressos. 
 

CRONOGRAMA: (FISICO) 

Atividades 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pesquisa 
bibliográfica 

X X X       

Coleta de dados;    X X X     

Montagem do 
museu itinerante 

    X X X   

Levantamento de 
escolas publicas 

      X X X 

Resultados e 
conclusões 

       X X 

Publicações do 
trabalho 

        X 

Conclusão:  
 

1135



MEYER & PINTO (2011) 
 

 

 

Através do trabalho exposto será possível uma interação dos estudantes de escola 
publica e o curso de geologia, visando assim, uma melhor divulgação do curso para as 
comunidades estudantis a fim de captar futuros profissionais n a área de geologia e 
mineração. 

O trabalho prestará homenagem ao doador do acervo mineralógico do qual o museu 
itinerante recebera nome do geólogo Gilson Vilaça colocando em pratica o sonho deste 
profissional. 
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EXPLORAÇÃO DO PETROLEO NO LITORAL BRASILEIRO: HISTÓRIA, IMPACTOS 
AMBIENTAIS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

 

RESUMO 

No final da década de 50, através de pesquisas foi 
constatada a presença de petróleo na plataforma 
continental do Brasil. Porém, a confirmação só 
veio em 1968 com a descoberta do campo de 
Guaricema (SE). Desde então, a cada ano a 
indústria de hidrocarbonetos vem se 
desenvolvendo na prática da exploração e 
produção offshore. Quando nos referimos ao 
âmbito brasileiro, esse desenvolvimento 
proporcionou a autossuficiência do país, mas em 
contrapartida, vem proporcionando impactos 
negativos ao meio ambiente. Esse artigo, 

expõesucintamente a situação do cenário offshore 
no Brasil, além de situar quanto à realização das 
atividades de prospecção, exploração e produção 
e como estas influenciam o ambiente a sua volta. 
Assim, foram analisados os impactos negativos 
causados durante a exploração, produção e 
transporte de petróleo no mar, buscando discutir 
as metodologias empregadas sobre estes 
desastres originados pelos acidentes ambientais, 
que tem por sua vez, consequências de grandes 
extensões atingindo níveis mundiais. 

 

PALAVRAS CHAVE: Petróleo; impactos; cenário offshore; avaliação ambiental. 

 

ABSTRACT 

In the late 50's, was found by searching the 
presence of oil on the continental shelf of Brazil. 
However, confirmation came only in 1968 with 
the discovery of Guaricema(SE) field (IF). Since 
then, every year the hydrocarbon industry has 
been developing the practice of offshore 
exploration and production. When referring to the 
Brazilian context, this development provided the 
self-sufficiency in the country, but in contrast, has 
been providing negative impacts to the 
environment. This article briefly presents the 

situation of the scenario in offshore Brazil, and 
place for the conduct of the activities of 
prospecting, exploration and production and how 
they influence the environment around them. 
Therefore, we analyzed the negative impacts 
during the exploration, production and 
transportation of oil at sea, and discuss the 
methodologies employed on these environmental 
disasters caused by the accident, which has in 
turn consequences of large reaching world levels.

 

 

 

 

EXPLORAÇÃO DO PETROLEO NO LITORAL BRASILEIRO: HISTÓRIA, IMPACTOS 

AMBIENTAIS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

 

1INTRODUÇÃO 

1137



LIMA ET AL (2011) 

 
O petróleo e o gás natural são riquezas minerais originadas a partir da 

deposição de matéria orgânica sedimentada no fundo oceânico que sofreram 

alterações durante milhões de anos e desde o século XIX estão sendo alvo de diversos 

estudos. Por isso cada vez mais as empresas investem seus recursos nesta área para 

descobrir novas reservas. Para tanto são realizados estudos geológicos e geofísicos da 

área em questão e só após a confirmação do seu potencial petrolífero é que são 

realizadas perfurações no local, visto que por serem extremamente dispendiosas só 

serão efetuadas depois de a comercialidade da região ser comprovada. Como também 

são exigidas licenças relativas a uma análise preliminar para instalação de atividades 

ou obras de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás natural que podem 

vir a ser causadoras de impactos negativos significativos ao meio ambiente.  

Logo após a fase de prospecção, as empresas petrolíferas instalam 

plataformas permanentes, que são denominadas plataformas de produção, nesses 

locais para a perfuração do leito do mar cuja função é retirar o óleo, separa-lo em seus 

componentes, armazena-lo ou envia-lo para um local definido. 

Com todo esse desenvolvimento tecnológico e financeiro gerado pela 

exploração de petróleo marítima, a indústria de produção offshore no Brasil teve seu 

início com a descoberta do campo de Guaricema (SE) em 1968, porém já nos anos de 

1930 e 1950 havia indícios da existência de petróleo na porção marítima. Depois de 

realizadas as primeiras descobertas, a indústria de petróleo avançou em direção as 

regiões profundas do mar, portanto os estudos das empresas voltaram-se para novas 

tecnologias que possibilitassem explorar regiões cada vez mais profundas.  

Atualmente 90% do petróleo que é produzido no Brasil vêm de campos 

marítimos. (GUIMARÃES, 2007) Enquanto o Nordeste explora novas oportunidades é 

para o sudeste que convergem os negócios de exploração e produção de petróleo 

nacional. À medida que são realizadas novas descobertas de campos de petróleo, 

como a descoberta do petróleo na camada Pré-sal em Santos (SP), no ano de 2007, 

maiores são os investimentos em novas tecnologias e em áreas potencialmente 

produtoras de petróleo. 
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Inserindo-se nesse cenário é de extrema importância uma análise descritiva 

dos impactos gerados no processo de produção de petróleo no mar  aliados às 

medidas aplicadas em determinados casos para que seja realizada a minimização dos 

efeitos nocivos ao meio ambiente e buscando expor as causas e consequências dos 

desastres relacionados à indústria do petróleo como também a conceituação da 

Avaliação de Impactos Ambientais e a licença do petróleo para a EXPROPER 

(Exploração Produção e Perfuração) com a finalidade de entender e relacionar a 

atividade petrolífera ao meio ambiente. 

Para a concretização deste artigo foram realizadas pesquisas em sítios 

eletrônicos; em monografias; teses e dissertações; livros; artigos científicos; visita à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para levantamento de dados 

referentes ao estudo dos impactos. 

Deste modo, na primeira parte do nosso artigo trataremos da exploração do 

petróleo no mar: como se deu o início da exploração offshore; localização das bacias 

petrolíferas e etapas de produção. Na segunda parte abordaremos os tipos de 

impactos ambientais causados pela exploração de petróleo no mar e, 

consequentemente, apresentaremos as medidas mitigadoras aplicadas sobre tais 

impactos negativos. 

 

 

2EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO MAR 

2.1 PETRÓLEO: O SURGIMENTO 

Historicamente, o petróleo é conhecido desde tempos remotos. A bíblia já 

traz referências sobre a existência de lagos de asfalto. Nabucodonosor pavimentava 

estradas com esse produto na babilônia, enquanto os egípcios o utilizavam como 

impermeabilizante (TAOLI, 2000). 
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           Do ponto de vista geológico, o petróleo é originado a partir da deposição de 

matéria orgânica marinha (ou até mesmo da superfície) com sedimentos, que ocorre 

no fundo oceânico durante milhares de anos. No Brasil, essa deposição acontece na 

plataforma continental, mais precisamente na crosta continental e se estende até o 

talude continental (um paredão que delimita o início das águas mais profundas no 

oceano), onde são achadas grandes quantidades de petróleo. A grande concentração 

de matéria orgânica e a alta concentração de sedimentos aliadas às condições 

termoquímicas (pressão e temperatura) adequadas, permite a formação dos 

hidrocarbonetos (molécula constituída de Hidrogênio e Oxigênio). 

A produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos (óleo e gás 

respectivamente) depende do tipo de matéria orgânica que se uniu aos sedimentos e 

também pelas condições termoquímicas. A geração de hidrocarbonetos líquidos 

geralmente ocorre com condições adequadas para que a matéria orgânica originada 

do fitoplancton una-se aos sedimentos; por outro lado, a formação de hidrocarbonetos 

gasosos, ocorre com condições diferentes e com a união de matéria orgânica vegetal 

lenhosa (geralmente carvão mineral) aos sedimentos do fundo.  

O petróleo tem origem, na chamada rocha geradora, onde ocorre a união de 

todos os elementos que formam os hidrocarbonetos. Após a formação dos 

hidrocarbonetos sólidos e gasosos, esses ficam em constante movimento, passando 

por rochas altamente porosas (o que chamamos de migração do petróleo) até que 

esse movimento é interrompido, quando esses hidrocarbonetos as armadilhas 

geológicas, também chamadas de rocha reservatório que contém baixa porosidade, 

mas que não impede que o petróleo continue se esvaindo da rocha; para que exista 

um acúmulo de petróleo naturalmente, é necessário que esses hidrocarbonetos que se 

esvaem da rocha reservatório, encontre uma barreira a sua frente e essa barreira seria 

a chamada rocha selante, pois essa contém baixa permeabilidade e acaba 

proporcionando o acúmulo, tanto de hidrocarbonetos líquidos, quanto de 

hidrocarbonetos gasosos. Ao encontrar a rocha selante ocorre de certa forma o 

aprisionamento do petróleo que é justamente o que permite a criação de jazidas que 

irão possuir diferentes quantidades de petróleo, dependendo das dimensões e das 

características da rocha que proporciona o aprisionamento (THOMAS, org. 2004). 
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2.2 A EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO MAR 

Após todo um estudo prospectivo sobre determinada bacia sedimentar, 

técnicos avaliam a probabilidade de se encontrar novas jazidas. Essa avaliação irá 

depender dos resultados observados sobre essa bacia; resultados esses que são 

capazes de mostrar o potencial geológico da área para formação de hidrocarbonetos. 

Caso a avaliação realizada pelos técnicos resulte no achado de uma bacia com grande 

potencial para produção petrolífera, começa aí outra fase do estudo, que é perfuração 

de um poço pioneiro (chamado assim, pois é o primeiro poço a ser perfurado em uma 

área antes desconhecida), que irá demonstrar, de fato, se a nova região está apta ou 

não para a exploração comercial no longo prazo. Por esse motivo, essa é a fase que 

exige maior custo durante o estudo. 

A perfuração de um poço pioneiro, assim como a dos demais poços a serem 

perfurados durante a exploração comercial, é feita com o auxilio de grandes brocas, 

geralmente com pontas de tungstênio ou diamante para rochas mais resistentes e 

brocas de dentes ou lâminas para rochas menos duras. Após a perfuração inicial, é 

colocado nas paredes do poço, um grande revestimento de concreto com diâmetro 

relativamente largo, para evitar que o poço venha a desmoronar (colocando em risco 

todo o processo exploratório) e para que a lama de perfuração (mistura de água com 

argila e outros materiais que são produzidos na perfuração do poço) possa circular 

dentro do poço e consequentemente ser retirada, facilitando a perfuração. 

   Após a perfuração do poço pioneiro, se visto que o mesmo pode ser 

explorado comercialmente, novos poços são perfurados para que haja a delimitação 

em torno da nova bacia. Após essa delimitação, finalmente começa a exploração da 

bacia, que é feita através de plataformas, navios e outros meios. 

2.1.1 Exploração de petróleo em alto mar: o começo de uma história de sucesso 

Conforme NETO e COSTA (2007, p.100) “No Brasil, já no final de 1950, devido 

às análises geográficas, havia o conhecimento de que o país possuía reservas de 

petróleo em profundidade marítima, ainda ser [sic] uma definição precisa dos locais.” 

Porém somente em 1968 houve a confirmação e esta veio com a descoberta do campo 

de Guaricema (SE). Então no mesmo ano foi realizada a primeira perfuração na Bacia 

1141



LIMA ET AL (2011) 

 
de Campos, no campo de Garoupa (RJ). Posteriormente houve mais descobertas e 

assim a empresa Petrobras iniciou diversas pesquisas para a realização de novas 

descobertas. 

2.2.2 Produção no mar  

A descoberta do campo Guaricema não era comercial no momento, porém a 

Petrobras resolveu desenvolver a produção com a finalidade de a empresa se tornar 

capaz na produção e exploração de petróleo no mar. No entanto, somente em 1973 a 

exploração foi reforçada devido ao aumento do preço dos barris de petróleo tornando 

assim possível a exploração no mar brasileiro. 

Entre 1973 e 1979, no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, foram realizadas 

uma série de descobertas em águas rasas (até 400 metros). O primeiro campo foi de 

Garoupa que estava em 110 metros de lâmina d’água. Entretanto foi no campo de 

Enchova que foi iniciada a produção em 13 de agosto de 1977, apesar da tecnologia 

desenvolvida sob pressão devido ao primeiro choque do petróleo e com uma produção 

diária de 170 mil barris. 

 

Uma infraestrutura para a produção e o escoamento dos campos 
descobertos, com investimentos significativos, transformou os estaleiros do 
Rio de Janeiro em canteiros para a fabricação de jaquetas e montagem de 
módulos para as plataformas fixas. (SEBRAE/ES,2008, p.11) 

 

 No ano de 1984, foi realizada uma produção de 500 mil barris por dia, 

alcançando a meta planejada. 

. “Atualmente, 45% das reservas brasileiras estão em águas profundas (entre 

400 e mil metros)” (Ibid, p.11). Nos anos 90 deu-se início a terceira etapa de produção 

de petróleo no Brasil, mais precisamente na Bacia de Campos onde se encontra o 

campo Marlim que é considerado a maior reserva de petróleo do Brasil. Nessa etapa 

houve um aumento produção, com instalação de unidades de produção de 50 mil a 

100 mil barris por dia, por meio de transformações ou construções de plataformas 

semissubmersíveis ou de navios FPSO, além de vários poços com produção diária de 10 
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mil barris. Essa etapa também causou a exportação do óleo pesado – característico 

dessa etapa de produção -, pois houve a importação de óleo leve para misturas nos 

refinarias do país.  

Até 2007, 30% das reservas brasileiras estavam em águas ultraprofundas (mil 

e dois mil metros) e ainda se espera que 50% das reservas que ainda serão 

descobertas se situem em lâminas d’água de mais de mil metros. A Petrobras possui 

recorde mundial referente à quando produziu petróleo a 1853 metros, no campo 

Roncador.  

O desenvolvimento da tecnologia offshore data de 1977, onde estão 

envolvidas indústrias, universidades e operadoras petrolíferas no Procaps, Programa 

de Capacitação Tecnológica para lâminas d’água cada vez mais profundas. O Procaps 

3000 tornará possível a produção em lâminas d’água de até 3 mil metros. 

2.2.3Plataformas de exploração 

Segundo GUIMARÃES (2010), com o consumo de 80 milhões de barris de 

petróleo por dia no mundo, precisa-se atender a demanda, assim as empresas 

petroleiras como a Petrobras, procuram incessantemente novas reservas de petróleo. 

Como os oceanos recobrem 2/3 de toda a Terra, grande parte dessas reservas 

encontra-se nas águas.   

Para explorar, perfurar esses locais, extrair petróleo e transportá-lo exige alta 

tecnologia. Então as empresas desenvolveram plataformas de petróleo offshore para 

perfurar o leito do mar em busca de petróleo, investindo bilhões. A primeira delas foi 

construída em 1897, na ponta de um cais na Califórnia. Nos anos seguintes, as 

empresas petroleiras foram construindo mais e avançando para o mar. Foi construída 

em 1947, por um consórcio de companhias, a primeira plataforma que não se avistava 

da terra, no Golfo do México. 

As plataformas são estruturas construídas para realizar perfurações em alto 

mar, abrigando trabalhadores e máquinas. As plataformas modernas são estruturas 

enormes. Algumas são usadas como hotéis flutuantes, abrigando muitos 
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trabalhadores. Já outras ficam no topo de torres submarinas descendo 1,2 mil metros 

sob o mar. 

Uma plataforma pode explorar até 80 poços, mesmo aqueles que não fiquem 

na vertical. “A perfuração direcional [como é exemplificado na figura 1] permite que 

plataformas de petróleo criem poços em diagonal no piso oceânico, a fim de explorar 

depósitos a quilômetros de distância” (Ibid, 2010). Embora os poços esgotem as 

plataformas de produção geralmente encontram novas reservas para as próximas 

plataformas, que enviam petróleo para lá para que seja armazenado ou processado. 

 

FIGURA 1: Perfuração Vertical, Direcional e Horizontal.Fonte: PETRÓLEO E GÁS, 2011. 

 

Após a fase de pesquisas, para se certificar se há reservas de petróleo, se for 

confirmada a existência é instalada uma estrutura permanente. Porém, durante o 

período necessário para analisar o local, uma plataforma móvel de perfuração 

disponibiliza o necessário, havendo o mínimo de investimento. Existem cinco tipos de 

plataformas móveis de prospecção, que são aquelas que servem para encontrar o 

petróleo em poços ainda não explorados, envolvendo várias pesquisas geológicas e 
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sobre composição da área para localizar o local onde há maiores chances de se 

encontrar o óleo. Tais são elas: 

 

 

 

 

Tabela 1: Plataformas móveis de prospecçãoFonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando as plataformas de perfuração mudam de lugar, chegam as 

plataformas de produção, cuja função é retirar o óleo do mar e separá-lo dos seus 

componentes, armazená-lo ou enviá-lo para o local destinado. Então quando está 

justificada a grande despesa para exploração, as empresas começam a estabelecer 

uma plataforma de produção offshore. Projetadas para durar décadas e localizadas 

distantes da costa em águas agressivas. 

 Essas plataformas são montadas primeiro em terra e depois de construída é 

transportada para o local de instalação. Existem sete variedades de plataformas de 

produção: 

Balsa de perfuração: Perfuração em águas rasas; uma balsa que comporta 
equipamentos para perfuração; conduzida por rebocadores e 
fixada no sítio onde atracam embarcações por âncoras; usada 
em águas calmas. 

Plataformas elevadas: Assemelha-se com a balsa de perfuração; tem a capacidade de 
no local abaixar três ou quatro pernas fortes até o fundo do mar, 
o que eleva a plataforma para fora da água; é mais estável; 
águas profundas requerem pernas muito longas, o que torna o 
projeto limitado. 

Plataforma submersível: Combina os dois modelos anteriores; as instalações de produção 
ficam instaladas centenas de metros acima das balsas que 
servem como apoio; no local da perfuração enche-se as balsas 
com água. Assim elas se dirigem ao fundo do mar e a plataforma 
fica elevada nas colunas; utilizada em água rasas. 

Plataforma semissubmersível: Assemelha-se à submersível; opera em águas profundas; afunda 
até a profundidade operacional; o peso da parte inferior do 
casco a mantém estável e as âncoras a mantém imóvel. 

Navios de perfuração: Um navio que comporta uma plataforma de perfuração na 
porção central; o conjunto de perfuração se desloca até o fundo 
o oceânico por um “buraco da lua” (GUIMARÃES, 2010); operam 
em águas profundas; utilizam equipamentos de posição 
dinâmica para que se mantenham alinhadas com os locais onde 
deve haver a perfuração, utilizando informações de satélites e 
sensores sob o mar para manter o posicionamento correto. 
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Tabela 2: Tipos de Plataformas e suas características                    Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os principais tipos de plataformas utilizadas pela Petrobras são: 

o Plataformas fixas; 

Tipos de Plataformas Características 

 

Plataforma fixa 

Foram as primeiras utilizadas pela Petrobras. São usadas em lâminas 
d’água de até 300 metros; São bastante estáveis, com estruturas modulares de aço 
fixadas com estacas fincadas no fundo do mar; Desenvolvidas para receber toda a 
equipagem de perfuração, estocagem de materiais, alojamento de trabalhadores e 
todas as instalações apara produção de poços. 

 

Torre flexível 

Tomam a ideia da plataforma fixa e operam em profundidade entre 450 
e 900 metros; Utiliza uma torre de aço e concreto mais estreita que a utilizada na 
fixa; São construídas para oscilar com o vento e as ondas e não ficam rígidas. 

 

 

Plataforma Sea Star: 

Uma versão maior que a semissubmersível; As instalações para 
produção ficam no topo do casco submersível, em uma torre. Ao encher-se com 
água, o casco inferior afunda e a parte superior ficada elevada e seca; Fixada por 
pernas tencionáveis (tubos longos e ocos que são sempre rígidos) que não permite 
o movimento lateral, evitando desgastes devido às ondas e o vento; Operam em 
profundidade entre 150 e mil metros, utilizadas para a exploração e, águas 
profundas de poços menores. 

 

Sistema de produção flutuante 

Tem a forma das plataformas flutuantes semissubmersíveis ou de navios 
de perfuração; Com o poço perfurado, uma parte do equipamento de produção 
pode ser montada no fundo oceânico e assim o petróleo é bombeado para a 
superfície por meio de ascensores flexíveis; Mantém-se em posição por âncoras ou 
sistema de posicionamento dinâmico; Operam em profundidade de 1800 metros. 

 

Plataformas de pernas tensão 

Versão ampliada da Sea Star; As pernas se estendem do leito do mar 
para a plataforma; Operam em profundidade de 2,1 mil metros apesar dos 
movimentos laterais e verticais. 

Sistema submarino 

 

Tem a ideia de montar o cabeçote do poço no leito do mar, sendo usado 
em profundidade superior a 2,1 mil metros; Ocorre a escavação do poço por uma 
plataforma de superfície, depois o petróleo e o gás natural é conduzido até as 
instalações de produção, com o auxílio de ascensores ou oleodutos submarinos. 

Plataforma longarina 

Opera em profundidade superior a três mil metros; A plataforma da 
escavação fica no topo de um casco cilíndrico oco. O extremo oposto do cilindro se 
estende 213 metros abaixo da superfície do oceano; Não chega ao piso oceânico, 
mas o peso torna a plataforma estável e uma rede de cabos e linhas se alonga do 
cilindro com a finalidade de fixá-lo ao leito do oceano, através do sistema catenário 
lateral. O conjunto de perfuração desce pelo cilindro e depois para o fundo do mar. 
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o  Plataformas FPSO;1 

o Navios sonda;2 

o Plataformas semissubmersíveis; 

o Plataformas auto eleváveis.3 

Segundo afirma (GUIMARÃES, 2010), à medida que o progresso vem 

chegando, a tecnologia se apresenta cada vez mais diversificada, a exploração vai 

sempre à busca de novas reservas, representando um desafio ainda maior para as 

empresas petroleiras, a exemplo da exploração offshore. 

2.2.4 A primeira plataforma 

De acordo com MARCOLIN (2008, p.8), a primeira plataforma construída no 

Brasil foi a plataforma P-1, que realizou sua primeira exploração em 1969.No início de 

suas pesquisas, a Petrobras alugava plataformas dos franceses e norte-americanos, 

porém em 1966 ficou decidido pelo Conselho de Administração da empresa que seria 

construída uma plataforma de perfuração móvel brasileira com o objetivo de qualificar 

o pessoal que estaria trabalhando, para construções futuras; adquirir conhecimentos 

para perfuração em águas rasas (até 150 metros), profundas (a partir de 700 metros) e 

ultra profundas (acima de dois mil metros); e diminuir gastos. 

Em julho de 1968, foi entregue a plataforma pronta para uso. Devido ao fato 

de não ter sido possível o posicionamento estável em Maceió (AL) foi sugerido que 

esta fosse transportada para Sergipe (AJU) na tentativa de encontrar petróleo, visto 

que outra unidade tinha encontrado indícios de reservas petrolíferas no local em 1968. 

A sugestão foi aceita. Em 1969 a P-1 já estava realizando perfurações, a 80 metros de 

profundidade, e no mesmo ano foi descoberto o campo de Guaricema, o primeiro 

campo de petróleo da plataforma continental brasileira, que se encontra em 

funcionamento até hoje e ainda possui boas reservas. 

                                                      
1Navio com capacidade de processar, armazenar o petróleo, e dispor a transferência do petróleo e/ou 
gás natural. 
2 Navios projetados para perfurar poços submarinos. 
3São formadas por uma balsa equipada com estruturas de apoio, ou pernas que quando são acionadas 
mecânica ou hidraulicamente se movimentam para baixo até o fundo oceânico. Perfura poços 
exploratórios em lâminas d’água que variam de 5 a 130 metros. São móveis.  
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A plataforma P-1 era de pequeno porte, auto elevatória, e permitia o 

agrupamento em plataformas fixas de produção. Assim seriam perfurados poços em 

águas rasas. Podia operar, sem riscos, a uma profundidade de 60 metros, perfurando 

sedimentos de até quatro mil metros. Com alojamentos para 40 trabalhadores, custou 

cerca de 30 milhões e foi construída pelas empresas Mecânica Pesada, de Taubaté 

(SP), e Estaleiro Mauá, de Niterói (RJ), com projeto da The Offshore Co. 

ePetroleumConsultants, de Houston (EUA).  

Depois de 26 anos de serviço, a plataforma foi aposentada sendo destinada a 

servir como hotel flutuante para as outras plataformas no Rio Grande do Norte. 

Durante os anos de serviço, a P-1 perfurou um total de 242.367 metros na plataforma 

continental brasileira, sendo uma das responsáveis pelo sucesso do Brasil na indústria 

do petróleo. 

Posteriormente o engenheiro José Marques tornou-se diretor da Petrobras e 

realizou a construção de três plataformas no Brasil: uma que ficou aqui e as outras 

duas foram vendidas para a Índia. Logo após essas construções, não foi realizada 

nenhuma outra, com a justificativa de que os preços e circunstâncias não eram mais 

competitivos com os do exterior. Porém, no ano de 2008, foi construída a P-51, a 1ª 

plataforma semissubmersível totalmente construída no Brasil para operar na Bacia de 

Campos (RJ). 

2.2.5 Merecem destaque algumas plataformas brasileiras 

P-36 

Maior plataforma de petróleo do mundo,construída em 1994 na Itália como 

uma unidade de perfuração e de produção, chamada originalmente de “Spiritof 

Columbus”. Posteriormente arrendada pela Petrobras, passou por modificações e 

expansão para poder atender as necessidades do campo Roncador (RJ). (P-36: CINCO 

funcionários condenados, 2005) 

 Originalmente era destinada para perfurar a uma profundidade de 100 a 500 

metros. Depois foi transformada em uma plataforma destinada a operar em uma 

profundidade de 1.360 metros. A plataforma foi finalmente instalada no campo 
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Roncador. A P-36 possuía a capacidade de produzir cerca de 180.000 barris/dia de 

petróleo e comprimir 7,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O óleo 

tratado na P-36 era transferido da plataforma para a P-47, um navio petroleiro de 

grande porte, que tinha a capacidade para comportar dois milhões de barris. A vazão 

do óleo era feita através de navios aliviadores e do gás por meio de gasodutos 

(MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS, 2001). 

PLATAFORMA FIXA MEXILHÃO 

A Plataforma fixa do Campo de Mexilhão (PMXL-1), opera na Bacia de Santos. 

Essa plataforma tem 227 m de altura e custou cerca de R$ 1,19 bilhão. A sua fase de 

construção foi realizada pelo Estaleiro Mauá Jurong, sendo transferida para o seu local 

definitivo em outubro de 2009, assim foi instalada em uma lâmina d’água de 172 m. 

(CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EPC, 2010) 

O campo de Mexilhão se localiza na região dos campos de gás da Bacia de 

Santos e se encontra em águas de profundidade de 460 metros, constituindo a maior 

estrutura metálica offshore do Brasil. A Companhia Mexilhão do Brasil (CMB) é, 

segundo a estruturação financeira feita pela Petrobras, a proprietária do ativo. As 

obras foram realizadas nos três canteiros da empresa em Niterói (RJ): Ponta d’Areia, 

CEC e Caximbau. 

3 ETAPAS DE PRODUÇÃO 

3.1 PROSPECÇÃO DO PETRÓLEO 

Para que se encontre petróleo é necessário realizar estudos em uma 

determinada bacia sedimentar, o que chamamos de prospecção. Esses estudos são 

feitos em sua maioria por geólogos e geofísicos visando, principalmente, verificar 

dentro da bacia situações com grandes chances de acúmulo de petróleo e, dentre 

essas situações, buscar as que podem conter o mineral. Esse estudo é feito porque não 

há como prever a ocorrência do petróleo em uma determinada bacia, e sim, condições 

favoráveis ao aparecimento do petróleo. 

    Essa prospecção é realizada a partir de vários métodos, que juntos irão 

fornecer uma maior quantidade de dados e consequentemente uma maior 
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probabilidade de se encontrar novas jazidas. São eles: Métodos geológicos (baseiam-se 

em estudos geológicos da área); métodos potenciais (baseiam-se em estudos 

geofísicos da região) e os métodos sísmicos (baseiam-se em estudos de ondas 

sísmicas).  

    No método geológico, são utilizados a geologia de superfície, no qual é feito 

o mapeamento de uma bacia de acordo com a análise das rochas que afloram na 

superfície, sendo descartadas rochas ígneas e metamórficas por não haver a 

possibilidade de encontrar petróleo nesses tipos de rochas; a aerofotogrametria e a 

fotogeología onde são tiradas fotografias aéreas e de alta definição da bacia para que 

se possa delimitar a extensão da mesma, e a geologia de subsuperfície , no qual ocorre 

a perfuração de um poço exploratório a fim de analisar as amostras de rochas que 

serão extraídas através da perfuração. A partir da análise dessas rochas, os geólogos 

poderão se certificar da probabilidade de encontrar petróleo em determinada região. 

    Os chamados métodos potenciais baseiam-se em estudos geofísicos, mais 

precisamente na gravimetria (que é o estudo do campo gravitacional terrestre, mas 

que durante a prospecção o que importa é que esse estudo revela a variação de 

densidade nas rochas da subsuperfície, uma vez o estudo do campo gravitacional se 

baseia também na densidade dos corpos) e na magnetometria (onde é estudado o 

campo magnético terrestre, que na fase de prospecção pode revelar as variações do 

campo magnético das rochas subsuperficiais). O ideal é que a gravimetria e a 

magnetometria sejam utilizados em conjunto, pois dessa forma será determinado com 

mais precisão os tipos de rochas existentes da região e qual a probabilidade de se 

achar petróleo na área pesquisada, uma vez que esses estudos, se utilizados 

separadamente, não são capazes de identificar que tipo de rocha existe ali e nem se a 

região é favorável à exploração petrolífera.  

   O método sísmico atualmente tem sido o mais utilizado durante a 

prospecção por ser considerado eficaz e de custo relativamente barato. Dentre os 

métodos sísmicos mais usados está o de reflexão, onde aparelhos captam apenas 

ondas que são refletidas da subsupeficie, e o de refração, onde são captadas apenas 

ondas refratadas na subsuperficie. O método sísmico, dentre todos os outros métodos, 
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é o mais preciso; por esse motivo a maioria das grandes empresas utiliza-se desse 

método e investem no seu aperfeiçoamento. 

3.2 O CENÁRIO OFFSHORE NO BRASIL: AS NOVAS OPORTUNIDADES 

Segundo GUIMARÃES (2010), ”A grande maioria (90%) do petróleo produzido 

no Brasil vem de campos offshore, ou seja, plataformas exploratórias no litoral 

brasileiro.” São 111 plataformas ao longo da costa brasileira: 33 são fixas e 78 

flutuantes. 

 

FIGURA 3: Exploração e Produção de Hidrocarbonetos no Brasil.Fonte: BRASIL, 2002. 

 O Nordeste brasileiro está explorando novas oportunidades, mas é o sudeste 

que concentra a maior quantidade de negócios E&P. Quando se trata de E&P é o 

segmento offshore que tem os índices mais altos, como 81% do que é produzido 

provem do subsolo marinho, 64% das áreas em concessão estão em águas profundas e 

ultraprofundas e segundo a Petrobras, 90% das reservas que comprovadamente 

possuem petróleo se encontram no mar.  

Apesar da Bacia de Campos concentrar o maior volume destes índices os 
atuais investimentos em pesquisas e exploração nas áreas concedidas em 
outras bacias como a do Ceará-Potiguar, Camamu-Almada (BA), Espírito 
Santo e Santos revela que estas são – oras estreantes, ora renascendo – 
grandes fontes de negócios. (AZEVEDO, 2006) 
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No tempo decorrido de 2002 a 2005, a Petrobras realizou diversas 

descobertas, destas destacam-se: gás em Manati (BA); gás natural e óleo leve em 

Santos; o mesmo em Espírito Santo e com o campo de Golfinho; óleo pesado nos 

campos de Cachalote, Jubarte e no complexo das Baleias; e óleo leve no campo 

Roncador, Bacia de Campos. 

3.2.1 Pré-sal: a esperança do Brasil 

Em 2007, a empresa Petrobras divulgou a descoberta do campo de Tupi, um 

campo enorme de petróleo e gás. Este campo localiza-se na bacia sedimentar de 

Santos, litoral sudeste do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, chamando a atenção do 

mundo tanto pela economia quanto pelas características geológicas. O petróleo está 

estacionado em um estrato geológico designado “Pré-sal” e isto significa que está a 

mais tempo do que a camada de sal que está deposta em cima. O “Pré-sal” é um tipo 

de petróleo que é nomeado de “óleo leve” e por apresentar determinadas 

características é mais valorizado comercialmente. Essa descoberta se mostrou 

bastante valiosa pelo fato de comprovar a existência de hidrocarbonetos em grande 

quantidade na plataforma continental. (TAIOLI, 2009) Logo após esse achado, houve 

também a descoberta do campo Júpiter - localizado a leste do campo Tupi – 

reafirmando o modelo geológico que foi adotado. De acordo com TAIOLI (2009), “O 

petróleo encontra-se nos poros das rochas siliclásticas e carbonáticas da Formação 

Guaratiba (idade de 120 a 130 milhões de anos), enquanto a camada de sal pertence à 

Formação Ariri (idade de 112 a 120 milhões de anos)”. A exploração de tal camada 

exige alta tecnologia e que depende de muito investimento. Para justificar tais custos 

basta notar que a profundidade no local atinge mais de 2 mil metros e a densidade da 

camada de sal segue o mesmo padrão. Anteriormente a ideia de perfurar tal camada 

era praticamente impossível devido aos riscos e custos, porém com a alta do petróleo 

e as inovações tecnológicas esse feito se tornou possível (SEBRAE/ES, 2008, P.17). 

Embora haja custos altíssimos e riscos ainda não calculados, a descoberta abriu as 

portas para pesquisas exploratórias em outras áreas que são semelhantes nas bacias 

brasileiras e também no mundo. Ampliando as chances de aumentar as reservas de 

óleo de gás. 
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3.2.2 Entendendo o “pré-sal” 

No início (há cerca de 150 milhões de anos) os continentes sul-americano e 

africano eram unidos, constituindo uma massa denominada Pangea. Quando ocorreu o 

rompimento que levou ao afastamento dos dois “continentes”, começou a se formar 

um lago na região da fenda que recebeu grande quantidade de sedimentos e água dos 

rios que lá existiam. Toda a situação criou um ambiente favorável à existência de seres 

aquáticos que quando mortos sedimentavam-se e depois eram cobertos por novos 

sedimentos. Os continentes continuaram a se separar, o lago foi tomado pelas águas 

do mar e então foi formado o que se intitula de mar restrito, em uma área que vai do 

litoral do Espírito Santo até Santa Catarina (800 km de extensão e 200 km de largura). 

Com a alta taxa de evaporação causada pelo ambiente geológico criado, 

houve uma precipitação de grande quantidade de sal. Desse modo a matéria orgânica 

– restos de seres aquáticos e plantas – foi coberto por sal. Com o aumento da pressão 

e temperatura durante milhões de anos, daquela matéria orgânica originou-se o 

petróleo e gás que está limitado pelo sal que não permitiu subir para estratos 

superiores. É importante lembrar que este hidrocarboneto não perdeu seus elementos 

mais voláteis por estar confinado nos poros da camada rochosa desde o início de sua 

formação. (TAIOLI, 2009) 

Esse óleo leve – localizado na camada Pré-sal – torna-se pesado quando por 

algum rompimento ou falha ele passa a ter contato com água doce e bactérias. Em um 

primeiro momento, pensava-se que a alta temperatura destruísse o óleo e só restasse 

o gás natural. Porém o sal é condutor de temperatura e por isso preservou o óleo 

situado abaixo. Também se pensava que não havia nenhuma permeabilidade nas 

camadas, pois estavam muito compactadas, entretanto o sal passou a funcionar como 

amortecedor da maior compactação. 

Com a descoberta do Pré-sal no BM-S-11, através do poço 1-RJS-628, mostrou 

que se tratava de grandes reservas (o reservatório tinha noventa metros de espessura 

e área de 450 km2). O poço descobridor alcançou uma profundidade final de seis mil 

metros, sendo dois mil metros de camada Pré-sal e está situado a 250 km da costa da 

cidade do Rio de Janeiro. O poço tinha uma vazão de 4,9 mil barris e 150 mil metros 
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cúbicos por dia de óleo leve com grau API 30, mostrando ter uma grande 

produtividade. (SEBRAE/ES,2008, p.17) 

A descoberta no campo Caxaréu (ES) abriu portas para novas explorações e 

pesquisas a respeito da camada Pré-sal. Este campo, comparado com o de Santos é 

bem mais próximo da costa, distante apenas 120 km ao sul de Vitória e 13 km a 

sudoeste do campo Jubarte. Juntamente com o campo Caxaréu, a descoberta do 

campo Pirambú (Bacia de Campos) aumenta a possibilidade de óleo leve do pré-sal no 

litoral do Espírito Santo.  

O Pré-sal não é novo para a Petrobras, nas décadas de 70 e 80, a companhia já 

havia perfurado mais de 150 poços na Bacia de Campos e do Espírito Santo, realizando 

descobertas de campos de pequeno e médio porte. 

3.2.3 Contratação da FPSO para o pré-sal 

Segundo a PETROBRAS (2008), a partir de 2008 serão contratadas 10 novas 

unidades de produção de óleo, que são do tipo FPSO para as áreas do Pré-Sal na Bacia 

de Santos. 

As duas primeiras serão afretadaspela empresa de terceiros, terão alto index 

de conteúdo nacional e serão encaminhadas para o projeto-piloto de 

desenvolvimento. Cada uma terá a capacidade de produção diária de 100 mil barris de 

óleo e cinco milhões de m³ de gás natural. Serão instaladas nos anos de 2013 e 2014 

em áreas que ainda serão definidas. 

As outras oito unidades serão propriedades da Petrobras e terão capacidade 

de produção de 120 mil barris de óleo e cinco milhões de m³ de gás natural. Serão 

instaladas nos anos de 2015 e 2016, sendo fabricadas em série. Será iniciada a 

construção pelos cascos no dique-seco do Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 

que foi alugado pela Petrobras pelo período de 10 anos. Irão operar em águas 

ultraprofundas, entre 2.400 e 3.000 metros de lâmina d’água e serão designadas para 

o início da implantação do sistema de produção definitivo na área do Pré-Sal da Bacia 

de Santos. 
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Logo após a inauguração das dez FPSO serão introduzidas grandes inovações 

tecnológicas, desenvolvidas pela Petrobras para as fases posteriores do 

desenvolvimento da produção nas áreas do Pré-Sal. 

4 IMPACTOS AMBIENTAIS 

4.1 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO MAR 

O petróleo atualmente é o combustível fóssil mais usado no mundo; porém, o 

que mais provoca impactos ambientais. 

 No entanto, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA): “Art. 1.º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - 
a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 
econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais” (RESOLUÇÃO CONAMA 
N° 001 de 23.01.86). 

 

Apenas as alterações provocadas pelo petróleo no meio ambiente, na sua fase 

de exploração, produção e transporte, serão abordadas. Todos esses impactos são 

causados devido à composição química do petróleo, que não permite que ele se dilua 

integralmente na água, facilitando a sua dispersão. 

 

4.1.1 Impactos gerados na exploração  

Os impactos durante a exploração dizem respeito à perfuração de um poço, 

pois para ocorrer a perfuração deste com maior facilidade é necessário que aja lama 

de perfuração, a qual é composta por argila, cascalhos, fluidos injetáveis (em sua 

grande maioria tóxicos) além de conter nessa lama o próprio óleo proveniente da 

perfuração. 

Durante a perfuração do poço, os diversos componentes da lama de 

perfuração são remanejados constantemente para que não ocorram problemas de 

maior magnitude, tal como a obstrução da broca que perfura o poço. Esse 

remanejamento permite que o cascalho presente na lama assim como os fluidos sejam 
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trocados. Uma vez trocados esses elementos, principalmente o cascalho passa por um 

processo de reciclagem, para que seja jogado fora, na maioria das vezes em alto mar 

(ou para que volte para terra, tendo novas utilidades), assim como os fluidos, o que 

acaba poluindo o meio ambiente, uma vez que, por mais que esses rejeitos passem por 

um processo reciclável, eles ainda contem elementos tóxicos a fauna e a flora marinha.  

4.1.2Impactos gerados na produção 

A fase de produção do petróleo está entre as que mais causam danos 

negativos ao meio ambiente, pois é nessa fase onde se trabalham com grandes dutos, 

tanques e separadores de óleo, além de haver a presença de efluentes líquidos no 

local de produção, por esse motivo o cuidado dos técnicos tem que ser redobrado, 

pois a maioria dos acidentes em grandes plataformas ocorre com o rompimento de um 

duto ou vazamento de gás proveniente da queima do óleo; uma vez ocorrido um 

acidente de grandes proporções na fase de produção, o óleo que vaza dos dutos 

rompidos é jorrado diretamente no mar, pondo em risco todo o meio marinho ali 

presente.  

Durante a produção do petróleo encontramos a presença da água de 

produção (efluente produzido, pois a produção é feita em alto mar, geralmente tem 

altos teores salinos e elementos tóxicos, como metais pesados), que polui o ambiente 

devido aos seus componentes.  

Há também grandes quantidades de gases que passam por dentro das 

tubulações e, adicionalmente, são encontrados nos tanques e separadores de óleo. 

Esse gás ou é queimado no local ou armazenado; quando queimado, libera efluentes 

gasosos tóxicos, poluindo a atmosfera, além da ocorrência de acidentes nas 

plataformas de produção, devido ao vazamento desse gás armazenado, provocando 

explosões, podendo afundar a plataforma e gerar novos impactos ao meio ambiente; 

pois, uma vez que ao afundar, a plataforma acaba rompendo os dutos que contém o 

óleo, gerando grandes vazamentos, como o ocorrido no ano de 2000 na bacia de 

Campos, estado do Rio de Janeiro. 

4.1.3Impactos gerados durante o transporte 
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O transporte do petróleo tem suma importância, pois é a partir do transporte 

que há o escoamento da produção, tanto para território nacional, como para fora do 

país, sendo realizado por navios petroleiros de grande porte. Esse transporte marítimo 

pode provocar diversos impactos ao meio ambiente, uma vez que, ao carregarem 

grandes quantidades de óleo, esses navios, se sofrerem algum dano durante o 

transporte, podem provocar vazamentos extensos de petróleo no mar, prejudicando 

todo o ecossistema da região; além de se fazerem necessárias as chamadas descargas 

operacionais, realizadas pelos navios, que jogam pequenas, mas significantes 

quantidades de óleo e resíduos sólidos no mar. Além disso, os grandes navios 

petroleiros acabam também poluindo a atmosfera, pois para sua locomoção se faz 

necessária a queima de combustíveis que, lançando gases que saem pelas suas 

chaminés em direção a atmosfera (CALIXTO,2011). 

5 MEDIDAS MITIGADORAS 

 As medidas mitigadoras são recursos utilizados para a redução ou controle de 

uma ocorrência de impacto ambiental negativo. Buscam alternativas para os danos 

causados ao meio ambiente. Podendo ser classificados como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Tipos de Medida         

Mitigadora 

  Preventiva: tem por 
finalidade promover ideias que 
minimizam ou eliminam 
eventos que possam causar 
danos ao meio ambiente. 

Corretiva: tem como 
objetivo mitigar os 
efeitos causados 
buscando alternativas 
que envolvam um 
processo de regressão 
ou tentar um 
estabelecer um 
equilíbrio sobre a 
situação atual. 

Compensatória: busca 
compensar a área 
degradada que não possui 
uma opção mitigável 
através de uma melhoria 
em outro lugar ou poderá 
se pensar numa alternativa 
que compense o impacto 
negativo gerado. 

Controle: consiste 
em acompanhar 
ou monitorar o 
local atingido 
negativamente 
pela poluição 
gerada. 
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 Ainda havendo a Medida Mitigadora Potencializadora em questão de impacto 

ambiental positivo, que deixará de ser articulado por ter aqui como ideia principal o 

assunto: impactos ambientais negativos. 

 

 

 

   

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 Não podendo deixar de considerar as medidas mitigadoras para as soluções 

preventivas em questão de instalação e operação de atividades causadoras de 

Caráter da Medida Mitigadora 

Preventiva: quando a ação 
tem total ou parcial 
influencia na prevenção do 
impacto ambiental negativo. 

Corretiva: quando a ação tem 
total ou parcial influencia na 
correção de um impacto 
ambiental negativo. 

Eficácia da Medida Mitigadora 

Baixa: acontece 
quando a ação 
mitigadora não 
reduz o impacto ou 
se não teve um 
efeito considerável. 

Alta: quando ação anula 
o impacto ou tem uma 
acentuada redução do 
impacto ambiental 
negativo. 

Média: ocorre no 
que diz respeito a 
redução parcial 
do impacto 
gerado. 
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impactos negativos ao meio ambiente, no qual foi criado por órgãos públicos quevisam 

estabelecer critérios de avaliação para execução de tais atividades. Como a Avaliação 

De Impactos Ambientais (AIA). 

5.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação ambiental é de suma importância até mesmo para os 

empreendedores, visto que tem se percebido as consequências da negligencias na 

avaliação da obra antes de ser instalada. Muitos acidentes por ano têm acontecido 

seja por derramamento de óleo no mar, por lavagens de tanques, acidentes de navios 

petrolíferos, acidentes nas plataformas marítimas... Muito se tem gasto pelas 

empresas responsáveis pelos acidentes. Toda uma fauna e flora têm sido envolvidas e 

prejudicadas, sem falar das próprias empresas que dispõem de gastos em milhões com 

os prejuízos em multas, indenizações, podendo até afetar a atuação futura da 

empresa. Assim sendo, é visível a seriedade da avaliação.  

Para um melhor entendimento é preciso que se faça um pequeno 

aprofundamento, para que se conheça o conceito, a atuação e as ferramentas contidas 

na AIA.  

A AIA (Avaliação de Impacto Ambiental) é um instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente, criado através da necessidade de proteção que o meio 

ambiente precisa com relação às atividades ou obras causadoras de efeitos efetivos ou 

potencialmente degradados no ambiente. 

Segundo Iara Verocai Dias Moreira a AIA sucintamente é um:  

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça 
um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta 
(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os 
resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos 
responsáveis pela tomada de decisões, e por eles considerados. Além disso, 
os procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do 
meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do 
projeto (1990 apud MILARÉ, 2005, p.482). 

 
 

Segundo ÉdisMilaré: 
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 O Dec.88.351, de 01.06.1983 – depois substituído pelo 
Dec.99.274/90 – ao regulamentar a lei 6.938/81, vinculou a avaliação de 
impactos ambientais aos sistemas de licenciamento, outorgando ao 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA competência para “fixar 
os critérios básicos segundo os quais serão exigidos estudos de impacto 
ambiental para fins de licenciamento”. Com poderes, para tal fim, de baixar 
resoluções que entender necessárias. (Presidência, 2011) 

 

Vale salientar que o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) é apenas um dos 

estudos relativos à análise feita para fins de Licença Ambiental contida na AIA, onde 

encontramos também: “relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de 

risco.”(MILARÉ, 2005, p.489) Tais informações foram criadas na resolução CONAMA 

237/97, uma reforma para melhorar a resolução CONAMA 1/86, onde apenas esteve 

limitada a regulamentação do EIA/RIMA, essa foi a primeira resolução criada pelo 

CONAMA depois que lhe for dado a competência da AIA. 

Entre essas duas resoluções ainda houve: a resolução 006/87, onde tratou 

mais especificamente sobre a questão de licenciamento; a resolução 009/87 

regulamentou a realização de audiências públicas, a Constituição Federal de 1988 

corrigiu o termo da legislação infraconstitucional que diz que o EIA é aplicado para 

atividades modificadoras do ambiente, passando a ser usado em atividades que 

possam ter um significativo impacto; a Constituição Federal de 1989, juntamente com 

o apoio dos Estados, “previsões específicas a cerca da avaliação de impacto 

ambiental.”, houve também o Dec. 99.274/90 ao que 

 Manteve a competência do CONAMA para editar normas e 
estabelecer critérios básicos para a realização de estudos de impacto 
ambiental com vistas ao licenciamento de obras ou atividades de 
significativa degradação ambiental. (MILARÉ, 2005, p. 489) 

5.1.1 EIA/RIMA 

O Estudo de Impacto Ambiental é um instrumento utilizado para averiguar se 

uma determinada obra ou atividade é potencialmente causadora de significativo 

impacto, implicando na baixa do licenciamento ou não, visto que o estudo antecede a 

iniciativa da instalação do projeto. O conteúdo mínimo exposto no EIA, segundo a 

resolução CONAMA 001/86: 
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I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto.  

II - Análise dos impactos ambientais. 

III – Definição de medidas mitigadoras. 

IV – Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

ambientais.  

O relatório de impactos ambientais funciona como um tipo de conclusão do 

Estudo de Impacto, uma vez que existe obrigatoriedade do RIMA ser seu procedente. 

Ao contrário do EIA, onde se encontra uma linguagem técnica, o relatório deve ser fácil 

compreensão ao público visto que esses estudos requerem publicidade. Os conteúdos 

que se esperam de um relatório são: Objetivos e justificativa do projeto; Descrição do 

projeto; Síntese do diagnóstico ambiental; Descrição dos impactos ambientais; 

Caracterização da qualidade ambiental futura; Descrição do efeito esperado das 

medidas mitigadoras; Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

Recomendação quanto à alternativa mais favorável (Art.9.° da Resolução CONAMA 

001/86). 

Dentre as atividades que necessitam de licenciamento e consequentemente 

de um estudo sobre seus impactos ambientais e um relatório, aqui se destacam quatro 

das dezoito obras catalogadas pelo CONAMA para a AIA:  

 [...] I – Portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos; 

II – Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e 
emissários de esgoto e sanitários; 

III – Extração de combustível fóssil (petróleo, xistos, carvão); 

IV – Complexo e unidades industriais e agroindustriais 
(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, 
extração e cultivo de recursos hídricos). [...] (SILVEIRA, 2011). 

 

 Torna-se necessário explicitar o assunto de licenciamento, especificamente a 

licença do petróleo, uma vez que é obrigatório para a instalação e operação de obras 

ou atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás natural. Com o 

licenciamento se espera ao menos certa segurança tanto para o meio ambiente 

1161



LIMA ET AL (2011) 

 
quanto para a sociedade. Deixando claro que é dever de todo o empreendedor realizar 

conforme exigido tudo o que se pede para a liberação do licenciamento, caso a obra 

envolva quaisquer das dezoito obras catalogadas pelo CONAMA correspondendo ao 

tipo de licenciamento de cada uma. 

 

5.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 

 Com a quebra do monopólio do petróleo em 06 de agosto de 1997, com a 

abrangência da entrada de novas campainhas no ramo petrolífero, o risco de acidentes 

no meio ambiente torna-se maior, visto que se permite a entrada de novos 

empreendedores e empresas sem muita experiência na categoria. Segundo ANTUNES, 

“A legislação brasileira sobre o particular ainda é muito incipiente e incapaz de 

responder aos enormes desafios que se começam a apresentar.” ( 2001, p. 109) 

A Resolução CONAMA 023/94 foi criada a partir da ideia de se estabelecer um 

licenciamento com finalidades específicas para a EXPROPER – Exploração, perfuração e 

produção de petróleo e gás natural – a fim de combinar os processos de licenciamento 

com as etapas de planejamento e implementação de tais obras ou atividade. Antes 

mesmo de mostrar tais processos, etapas e implementação da atividade iremos visar 

às competências por trás da desses licenciamentos aplicados. 

Sabe-se que o CONAMA criou a resolução responsável pela orientação para a 

obtenção da licença para a EXPROPER, contudo, é de competência do IBAMA a 

exigência da licença para com projetos de atuação offshore (mar territorial), 

plataforma continental e zona econômica exclusiva. Vale ressaltar que a ANP também 

esta na responsabilidade da regulação, contratação e fiscalização das obras 

envolvendo, em específico, atividades petrolíferas e de gás natural. 

 Licenças exigidas para as atividades de Exploração, Perfuração e Produção de 

Petróleo e Gás Natural: 

 Licença Prévia para Perfuração (LPPER) – Autorização requerida para 

perfuração. Onde deve constar o Relatório de Controle Ambiental (RCA); 
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 Licença prévia de Produção para Pesquisa (LPPRO) – Com a aprovação 

do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), tem-se a autorização para a 

produção de pesquisas da viabilidade econômica da jazida; 

 Licença de Instalação (LI) - Autorização para a instalação das unidades e 

sistemas necessários à produção e ao escoamento, com a adesão dos 

estudos solicitados à área de interesse contando com obrigatoriedade 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Avaliação 

Ambiental (RAA); 

 Licença de Operação (LO) – Autoriza a inicialização da operação do 

empreendimento ou das unidades, instalação e sistemas integrantes na 

região interessada, com a aprovação do Projeto de Controle Ambiental. 

Como documentos a serem apresentados para a obtenção dos licenciamentos 

têm-se: 

Para todas as licenças será solicitado: Requerimento; os estudos, relatórios e 

projetos específicos de cada um devidamente aprovados; autorização para 

desmatamento, se for o caso, emitido pelo IBAMA (com exceção do LO); cópias de 

publicação do requerimento. 

Função dos instrumentos de licenciamento: 

 RCA – Relatório de Controle Ambiental: Descreve a atividade de perfuração, os 

riscos ambientais, a delimitação do território de atuação, identifica os impactos 

ambientais e esclarece as medidas mitigadoras impostas para o trabalho; 

 EVA – Estudo de Viabilidade Ambiental: Contém um plano de desenvolvimento 

de produção para pesquisa, avaliação ambiental, uma indicação de medidas de 

controle, articulando um pouco da fase de exploração; 

 RAA – Relatório de Avaliação Ambiental: Análise ambiental da área onde já se 

encontra implantada a atividade, descrição de novos empreendimentos ou 

ampliações, identificação e avaliação dos impactos ambientais e medidas 

mitigadoras, considerando a introdução de novos empreendimentos. Caso a 

atividade esteja em processo de regularização, deve constar ainda: 

empreendimentos localizados na área, impactos ambientais existentes, 
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medidas de controle que veem sendo feita. Esse instrumento é suficiente para 

a obtenção do Licenciamento de Operação; 

 PCA – Projeto de Controle Ambiental: Instrumento usado para construir 

projetos executivos de minimização de impactos ambientais que constam nas 

avaliações feitas pelas outras licenças (LPPER, LPPRO, LI) com seus respectivos 

documentos. 

Tais atividades estão divididas em duas fases: o da exploração, sucintamente, 

tem como objetivo averiguar as operações ou atividades para a descoberta e 

identificação de jazidas de petróleo ou gás natural; e o de produção, que é a atuação 

dos processos de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e a preparação 

para a circulação destas. 

Nesta ideia é que foi criado a LPPER e a LPPRO pela Resolução CONAMA 

023/94, para cuidar da fase de exploração, visto que a LI e LO já existiam e tomar por 

sua parte a fase de produção. A ANP fica responsável para estipular um prazo de 

exploração e produção, ainda que após o término, possa ser renovado pelo órgão 

ambiental competente a pedido do empreendedor. (Américo Luís Martins da Silva, 

2004; Paulo de Bessa Antunes, 2001) 

6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após as pesquisas realizadas tornou-se claro que, depois da descoberta do 

campo de Guaricema /SE a exploração tornou-se mais efetiva na produção de petróleo 

que auxiliou no crescimento econômico do Brasil, mas que em contrapartida vem 

provocando dados alarmantes com tantos acidentes provocando impactos ambientais 

nos quais não estão ligados apenas com a lama de produção jogada ao mar ou com o 

derramamento de óleo durante o transporte, mas que tudo esta interligado desde a 

fase de prospecção do petróleo, da exploração feita pelas plataformas até que seja 

causado algum tipo de impacto ambiental direta ou indiretamente.  

Percebe-se então que mesmo com tantos projetos de controle, estudos ambientais e 

relatórios ainda é grande o número de acidentes que ocorre no mar prejudicando 

tanto o meio ambiente como o homem em geral, inclusive os próprios 

empreendedores que gastam milhões com multas e indenizações. 
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RESUMO  

É impossível negar que a eletricidade e o 
magnetismo são indispensáveis para o sustento e 
desenvolvimento da sociedade. Eles encontram-se 
presentes em praticamente todo o ambiente em que 
vivemos e foram o pontapé inicial para que a 
sociedade alcançasse a sua desenvoltura atual. Dessa 
forma, acabamos cercados por campos magnéticos 
das mais variadas intensidades. Com base nisso, 
realizou-se um levantamento magnetométrico no 

campus Natal-Central do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, visando quantificar a evolução do campo 
magnético artificial do campus e comparar os 
resultados obtidos com os valores coletados nos anos 
de 2009 e 2010. Para tanto, utilizou-se um 
magnetômetro GSM-19 Overhauser e GPSs de bolso 
ETREX.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Magnetometria, Meio Ambiente, IFRN. 

 
MAGNETOMETRIC SURVEY AT FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY 

OF RIO GRANDE DO NORTE 
 

ABSTRACT 
 

It is impossible to deny that electricity and 
magnetism are indispensable for the maintenance 
and development of society. They are present in any 
environment and had been the kick-started for 
society gain the current development. So, we are 
surrounded by magnetic fields of various intensities. 
On this basis, we carried out a magnetometric survey 
at Natal-Central campus Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio Grande do 
Norte, in order to quantify the evolution of the 
artificial magnetic field on campus and compare the 
results with the values collected in years of 2009 and 
2010. For this purpose, we used a GSM-19 
Overhauser magnetometer and ETREX a handheld 
GPS.

 

KEYWORDS: Magnetometry, Environment, IFRN 
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LEVANTAMENTO MAAGNETOMÉTRICO DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO INSTITUTO FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

1.INTRODUÇÃO 

A possibilidade da intensidade de um campo magnético afetar a saúde humana tem sido 
objeto de estudos e pesquisas realizados por importantes órgãos internacionais, como a OMS. 
Esses estudos são impulsionados pelo fato de a humanidade estar vivendo uma Revolução Tecno-
Científica responsável, além de outros fatores, por tornar a relação entre o homem e a 
eletricidade cada vez mais intensa, cercando-o com correntes elétricas em seu ambiente de 
trabalho, nos meios de transporte e comunicação, onde quer que ele esteja. Essa relação, por sua 
vez, acaba por rodear o homem de campos magnéticos.  

 O levantamento a que o campus Natal-Central do IFRN foi submetido tem o propósito de 
averiguar a ocorrência de mudanças significativas no campo magnético ocorridas desde a 
primeira avaliação feita no ano de 2009 por Matheus Lisboa Nobre da Silva e Mário Tavares de 
Oliveira Cavalcanti Neto, e de enquadrar os valores obtidos dentro do limite determinado pela 
Organização Mundial de Saúde.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CAMPO MAGNÉTICO 

 Apesar de não se ter uma definição precisa sobre a origem do campo geomagnético, a 
teoria mais aceita atualmente é a de que os núcleos externo e interno da Terra, sendo compostos 
por ferro  metálico e  Ferro e Níquel, respectivamente, funcionariam como dínamos excitáveis, ou 
seja, capazes de transformar energia mecânica em energia elétrica, ocasionando a  formação de 
um campo magnético graças a movimentação orientada de correntes elétricas.(RIGOTI,1998) 

 Além dos campos magnéticos de caráter natural, como é o caso do campo geomagnético, 
há também os campos magnéticos artificiais, gerados pela energia elétrica presente no ambiente 
de habitação, trabalho etc. do homem contemporâneo. 

2.2 BIOMAGNETISMO  

Campos magnéticos não estão presentes somente no espaço que nos cerca, mas também 
no interior do nosso organismo. Atualmente, sabe-se que alguns órgãos do corpo humano são 
responsáveis por gerar campos magnéticos dentro do nosso organismo. (SILVA, 2010) 

Tais campos têm origem nas correntes que são produzidas pela atividade 
de despolarização das células (cérebro, coração, nervos), de substâncias 
paramagnéticas (fígado), ferromagnéticas (pulmão), e marcadores 
magnéticos presentes no corpo. (CARNEIRO, 2000, p. 325) 

Tal descoberta vem gerando grandes avanços na medicina, possibilitando diagnósticos 
cada vez mais precisos e não-invasivos de doenças que envolvem os órgãos marcadores do 
campo biomagnético. 
 
2.3 MAGNETOBIOLOGIA 

A magnetobiologia,  
[...] analisa os efeitos de campos magnéticos incidentes sobre os organismos. 
Trata-se de uma área que comporta uma vasta gama de freqüências e 
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intensidades de campos representados por todo o espectro eletromagnético, 
incluindo a análise dos campos magnéticos gerados por: equipamentos de 
ressonância magnética,  linhas de alta  tensão,  aparelhos celulares, entre outros. 
(SILVA, 2010, p.53) 

Tal ramo de estudo vem possibilitando a investigação de efeitos malignos que a submissão 
a determinados índices de campo magnético possam vir a causar saúde humana, bem como a 
ajudar na cura de algumas doenças.  

Até o momento as pesquisas não estabeleceram nenhuma evidência científica 
comprovada, suficientemente forte a respeito dos danos que a exposição a campos magnéticos 
causa à saúde humana e animal (ABRICEM, 2004). Entretanto, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (2007), há frágeis evidências de uma conexão entre a exposição a campos magnéticos de 
baixa freqüência e a leucemia infantil, além de outros tipos de câncer em crianças e adultos, 
depressão, suicídio, distúrbios cardiovasculares, disfunções na reprodução, distúrbios no 
crescimento, alterações imunológicas, efeitos neuro-comportamentais e doenças neuro-
degenerativas. Para tanto, a organização adota uma medida limite de 83,3 µT para campos de 60 
Hz de freqüência estabelecido pela ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection), segundo a ANEEL (2010). 

 
3. MATERIAIS 
 
3.1 Equipamentos 
 Para a obtenção dos dados fez-se uso de um magnetômetro portátil GSM-19 Overhauser, 
configurado para operar tanto como estação base quanto móvel, e também capaz de medir 
campos magnéticos de freqüências distintas e o ruído presente local, além de ser dotado de um 
efeito overhauser que eleva o grau de precisão das medições. Também se fez uso de um GPS de 
bolso ETREX para localizar as coordenadas correspondentes a cada estação de coleta.  
3.2 Softwares 
 No processamento e análise dos dados obtidos após o levantamento foram utilizados os 
seguintes softwares: 

• MapInfo 8.5 
• Microsoft Office Excel 2010 
• Geosoft Oasis Montaj 6.4 

3.3 Malha do levantamento 
 Planejou-se uma malha para o levantamento com base em uma planta do campus Natal-
Central do IFRN obtida no Grupo de Pesquisa Mineral, estando esta georreferenciada no DATUM 
SAD 69 na projeção UTM, Zona 25.  A  malha possui 6 seções  que recobrem todo o campus  
mencionado, onda cada seção possui 8 estações de medição. 
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Figura 1 - Malha do levantamento  

4. METODOLOGIA 

 Buscando  a maior grau de precisão das medições, além de uma melhor interação didática 
dividiu-se a turma 2011.3.302.1M em seis (6) grupos , cada um composto por sete(7) integrantes, 
que ficaram responsáveis pela coleta de 8 estações, cada um.  No ato da coleta, cada grupo 
utilizou um GPS de bolso ETREX para localizar as suas respectivas estações. Uma vez localizada a 
estação, efetuava-se a medição do campo magnético na freqüência de 60hz e do ruído presente 
no local através da utilização do magnetômetro GSM-19 Overhauser. Tais mediações eram 
grafadas em uma caderneta organizada de acordo com as coordenadas dos pontos.  

 Após o término da fase de coleta de todas as estações, todos os dados foram agrupados 
em ordem  crescente em uma tabela do  Microsoft  Office Excel. Uma  vez os dados  estando 
reunidos, utilizou-se o Geosoft Oasis Montaj 6.4 para confeccionar mapas de risco.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Os mapas de risco permitem uma compreensão melhor dos resultados obtidos no 
levantamento. Neles os locais de maior intensidade do campo magnético artificial e do ruído são 
assinalados pela cor rósea, enquanto os de menor intensidade são demonstrados pela coloração 
azul.   
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Figura 2 - Campo magnético artificial do Campus Natal-Central do IFRN  

      

Figura 3 - Ruído medido no campus Natal-Central do IFRN 

 
 Com base nos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e através da 
análise dos dados do campo  magnético obtidos , o mencionado instituto encontra-se dentro do 

1172



NEVES & CAVALCANTI NETO (2011) 

 

 

padrão de medida que não  pode ultrapassar 83,3 µT, dessa forma não apresentando risco algum 
a saúde das pessoas  que freqüentam o local.  
 Comparando aos índices obtidos no ano de 2009, quando a primeira medição do campo 
magnético do campus Natal-Central do IFRN, nota-se uma acentuada  elevação nos valores do 
campo, enquanto o valores do ruído permanecem na mesma faixa. Tais variações nos valores do 
campo podem ter sido impulsionadas pelas reformas sofridas pelo campus desde o ano de 2009.  

      
Figura 4 - Campo magnético artificial do campus Natal-Central do IFRN no ano de 2009 (SILVA & 

CAVALCANTI NETO, 2009) 
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Figura 5 - Ruído medido no campus Natal-Central do IFRN no ano de 2009 (SILVA & 

CAVALCANTI NETO,  2009) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 A comparação dos mapas de risco e índices concernentes a  cada um destes  nos 
permitem concluir que as constantes evoluções do meio em que vivemos, com a incorporação 
cada vez maior de aparelhos movidos a eletricidade, influencia diretamente no campo magnético 
artificial a que estamos constantemente submetidos. Por isso, é necessária uma maior atenção 
em relação a estas modificações no meio para que os índices do campo magnético artificial  não 
venham a atingir ou ultrapassar os limites permitidos.    
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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é quantificar os 
índices radiométricos do campus Natal-central do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
além de avaliar tais índices de acordo com os limites 
adotados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). Para execução do levantamento foram 
utilizados dois (2) cintilômetros sendo um com 
capacidade de medir a taxa de dose e a ciclagem por 

segundo (cps) da radiação gama total do campo 
radioativo. Os dados apurados foram processados em 
prol da confecção de mapas de risco que permitem 
uma melhor assimilação e distinção dos níveis 
presente no ambiente. Através disso, foi possível 
localizar onde se situam anomalias radiométricas  no 
campus. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Radiometria, IFRN, Meio ambiente. 

 
 
RADIOMETRIC SURVEY AT FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 

RIO GRANDE DO NORTE 

ABSTRACT  

The objective of this study is to quantify radiometric 
rates at Natal-Central campus of the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte, and assess the security of such rates in 
accordance with the limits adopted by the National 
Commission of Nuclear Energy (NCNE). For the 
implementation of the survey were adopted two (2) 
scintillation counters which one of these has the 

capability of measuring the dose rate in this 
environment, and the radioactive content of the field. 
The data collected were processed for the sake of 
making risk maps that allow better assimilation and 
distinction of gamma radiation in the environment 
levels. Thereby it was possible to locate where 
radiometric anomalies are located on campus. 

 

KEY-WORDS: radiometry, IFRN, environment. 
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TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Comumente relacionada a desastres ambientais, a radioatividade está constantemente 
ligada aos seres humanos, sendo notada nas técnicas de medicina nuclear, na arqueologia, e 
na geração de energia através da utilização de núcleos radioativos. Contudo, a radioatividade 
abrange um campo muito mais vasto do que se pode imaginar, pois a presença de 
radioisótopos é inúmera, o que torna os mais vários ambientes que frequentamos  radioativos, 
porém com índice muito baixo. 

O conceito de dosagem radioativa está ligado diretamente a saúde humana, pois a 
presença de altas taxas de dose em um ambiente pode provocar doenças e malignidades ao 
homem, modificando a forma com que as nossas células funcionam.  
 Com base nisso, realizou-se um levantamento radiométrico no campus Natal-central do 
IFRN, visando quantificar os índices do campo radioativo e de taxas de dose presentes naquele 
ambiente institucional. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA                      
 
2.1 Radioatividade 
 Cada isótopo presente na natureza possui um arranjo nuclear distinto. Entretanto, 
alguns desses arranjos não permitem a estabilidade nuclear do isótopo, devido a relação 
desproporcional entre prótons e nêutrons, propiciando ao núcleo uma maior quantidade de 
energia do que ele pode suportar. Dessa forma, esses isótopos passam a liberar parte desse 
excesso de energia contido em si na forma de radiação, buscando cada vez mais a estabilidade. 
Quase todos os elementos químicos possuem isótopos radioativos que, por sua vez, são 
chamados de radioisótopos ou ainda por radionuclídeos. 
 
2.2 Decaimento radioativo 
 Os radioisótopos podem sofrer três tipos de decaimento: Alfa, Beta e Gama. Os dois 
primeiros tratam-se de partículas e o último corresponde a ondas eletromagnéticas. 

No decaimento alfa o núcleo atômico emite parte do excesso de energia abrigado em si 
através da liberação de uma partícula composta por dois prótons e dois nêutrons. Já no  
decaimento beta, a mitigação de energia pode se duas formas, através da emissão de um 
pósitron  ou elétron. A liberação do pósitron se dá quando há excesso de prótons no núcleo, 
forçando a conversão espontânea de um próton em um nêutron, onde esse processo de 
transformação acaba por liberar uma partícula beta positiva denominada pósitron. Por sua 
vez, o elétron é emitido quando a relação de proporcionalidade é inversa a anterior, ou seja, 
quando há excesso de nêutrons no núcleo, ocasionando a conversão de um nêutron em um 
próton.  

O decaimento gama consiste na emissão de energia através de ondas 
eletromagnéticas. Além disso, cada tipo de emissão apresenta uma velocidade, capacidade de 
penetração e ionização diferente da outra. As partículas alfa são  as de maior potencial de 
ionização, as beta  apresentam maior capacidade de penetração do que as anteriores, porém 
não superam  o potencial  de penetração dos raios gama que além disso também possuem 
maior velocidade dentre todas as emissões. 
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2.3 Cintilometria 

A medição dos índices de radioatividade através de cintilômetros baseia-se, segundo 
Kearey (2009, p.395) “no processo que certas substâncias, como o Iodeto de sódio ativado 
com tálio ou germânio dopado com lítio, convertem raios gama em luz, ou seja, eles cintilam”.  

[As cintilações libertadas pelos cristais são detectadas por um cátodo 
em um tubo fotomutiplicador que emite uma nuvem de elétrons para cada 
cintilação. Esses elétrons são acelerados no campo elétrico de um dado 
número 0 de elétrons; Quando esses elétrons atuam sobre os eletrodos 
causam a emissão de elétrons secundários do eletrodo (multiplicação do 
número original de elétrons) com o resultado de que é emitido através do 
tubo um grande feixe de elétrons para cada raio-gama que tenha atingido o 
cristal. Esses pulsos de corrente são posteriormente amplificados e indicados 
em um medidor como contagens/seg ](MENOR, 2006, p. 53) 

2.4 Radioproteção 

Os conceitos de radioproteção estenderam-se hoje no mundo globalizado a toda a 
população que vem se manifestando de modo contundente através de debates, indagações e 
questionamentos sobre o tema. Logo, as técnicas que visam a proteção do seres vivos da ação 
de radiações ionizantes presentes em qualquer tipo de ambiente  estão cada vez mais sendo  
incorporadas a vida de todos.  

 
2.5 Dosimetria 

A  exposição de seres humanos a altas dosagens radioativas podem causar sérios danos 
a saúde dos mesmos. Por isso, existem órgãos responsáveis por determinar os limites das 
dosagens para a sociedade. 

Segundo a Health Physics Society (HPS), citada por Pires (2010),”Sabe-se que baixas 
dosagens não estão relacionadas ao câncer, daí por que são normalmente seguros exames 
médicos como tomografia, raio-X e mamografia.”  

[A grandeza física fundamental da dosimetria é a dose absorvida. Para 
um mesmo valor de dose absorvida, observa-se que algumas radiações são 
mais efetivas do que outras em causar efeitos estocásticos. Para considerar 
isto, foi introduzida uma grandeza mais apropriada, a dose equivalente, 
definida como o produto da dose absorvida média em um órgão ou tecido 
pelo fator de peso da radiação. [...] A dose equivalente em cada órgão e 
tecido é multiplicada pelo respectivo fator de peso do tecido, sendo, então, 
feito o somatório desses produtos para obter a dose efetiva.] (CNEN,Posição 
regulatória 3.01/002:2011, 2011) 

 
 
 
 

Quadro 1 – Limites de dose efetiva no organismo de pessoas profissionalmente expostas e 
membros do público (Norma CNEN-NN-3.01 de Setembro de 2011) 

Limites de Dose (Dose Efetiva no organismo) 
Pessoas Profissionalmente Expostas 20000000 nSv 
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Membros do Público 1000000 nSv 

Quadro 2 – Limites de doses equivalentes anuais para pessoas profissionalmente expostas e 
membros do público (Norma CNEN-NN-3.01 de Setembro de 2011) 

Limites de Dose ( Dose equivalente Anual) 
 Pessoas Profissionalmente Expostas Membros do Público 
Cristalino 20000000 nSv 25000000 nSv 
Pele 500000000 nSv 50000000 nSv 
Mãos e pés 500000000 nSv — 

 

3. MATERIAIS  

3.1 Equipamentos 

 A execução do levantamento de dados deu-se através da utilização de 2 cintilômetros:o 
microLAB e o RS-220 super-IDENT. O primeiro quantifica o índice do campo radioativo em 
contagens por segundo (cps), e é dotado de 6 escalas de medição, que são as escalas de 150 
cps, 500 cps, 1500 cps, 5000 cps e 15000 cps, além da escala teste. Esta última caracteriza-se 
como uma escala qualitativa diferentemente do caráter quantitativo das outras. A escala 
utilizada para medição do campo radioativo do IFRN foi a de 500 cps. 

 O RS-220 super-IDENT, por sua vez, é um cintilômetro digital que possui algumas 
características adicionais ao padrão do microLAB, pois  além de avaliar o índice do campo ele 
também é capaz de determinar a taxa de dose presente no ambiente, como também o 
radioisótopo responsável por causar o índice de radiação local, caso trate-se de um 
radioisótopo contido em seu banco de dados. 

 

 

 
Figura 1 - Cintilômetro microLAB  

1179



NEVES & CAVALCANTI NETO (2011)  
 

 
Figura 2 - Cintilômetro RS-220 Super-IDENT 

 Além disso, fez-se uso de um (1) GPS de bolso ETREX, utilizado para localizar as 
coordenadas correspondentes a cada estação de coleta.                                                                    
3.2 Softwares 

 Para efetuar a análise e processamento dos dados fez-se necessário a utilização dos 
seguintes softwares: 

• Geosoft Oasis Montaj 6.4 

• MapInfo 8.5 

• Microsoft Office Excel 2010 

• GeoView 0.137.0 

3.3  Malha do levantamento  

O planejamento da malha do levantamento foi feito com base em uma planta de 
situação do campus Natal-central, georreferenciada no DATUM SAD 69 e na projeção UTM, 
tendo sido obtida no Grupo de Pesquisa Mineral, de forma que ao final foram estabelecidas 6 
seções de coleta, que englobam ao todo quarenta e oito(48) estações de coleta. 
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Figura 3 - Mallha do levantamento  

4.  Metodologia 

 

 Para melhor efeito de integração didática e precisão do levantamento dividiu-se a 
turma 2011.3.302.1M em 6 grupos, cada um composto por 7 componentes, que ficaram 
responsáveis pela coleta de 8 estações. Cada um dos grupos adquiriu um GPS de bolso ETREX, 
que auxiliou na localização das estações. Após o término da coleta de dados, os dados foram 
transferidos para o computador para assim poderem ser processados.  

Utilizou-se o software Geoview 0.137.0 para descarregar os dados do RS-220 super-
IDENT através da sua conexão USB. No caso do microLAB, a transferência das informações se 
deu de forma manual devido ao aparelho não ser dotado de uma tecnologia robusta que 
permite conexão  com o computador. 

 Uma vez a transferência tendo sido concluída, todos os dados obtidos foram reunidos 
em bancos de dados no Microsoft Office Excel, que foram organizados de acordo com a 
correspondência entre os dados e o aparelho. Ao todo, duas planilhas foram elaboradas:uma 
correspondente aos dados coletados com o cintilômetro microLAB, e a outra concernente aos 
dados do RS-220 super-IDENT. Em seguida, utilizou-se desses bancos de dados para 
confeccionar mapas de risco acerca do campo radioativo e taxas de dose detectadas no 
instituto. Para tanto, utilizou-se o Geosoft Oasis Montaj 6.4. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Visando uma análise mais eficaz dos valores obtidos, foram confeccionados mapas de 
risco, que permitem uma assimilação mais rápida entre os índices obtidos no levantamento. 
Nos mapas a seguir  o locais de maior intensidade do campo radioativo são representados pela 
cor rósea, e os de menor intensidade são indicados pela cor azul. 
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Figura 4 – Campo radioativo medido pelo cintilômetro RS-220 Super-IDENT 

 
Figura  5 -  Campo Radioativo medido pelo cintilômetro microLAB 
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Através da observação dos mapas de risco do campo radioativo vale-se salientar que 
não se pode correlacionar medições de campo radioativo (cps) entre si, pois dois aparelhos 
podem registrar diferentes contagens para uma mesma amostra. (MOURA, 2003)  

Os índices de dosagens mostraram-se diretamente proporcionais aos valores do campo 
radioativo. Deste modo, a localização das anomalias da taxa de dose acompanharam  as do 
campo. 

 
Figura 6 -  Taxas de doses medidas pelo cintilômetro RS-220 Super-IDENT 

 Os índices das taxas de dose foram significativamente baixos, pois para um membro do 
público atingir o limite anual de dose equivalente determinado pelo CNEN seria necessário um 
período de um ano meio aproximadamente, considerando sua permanência no ambiente 
durante vinte e quatro (24) horas.  

Ao longo das estações de coleta foram identificados os radioisótopos K-40 e Xe-133. O 
primeiro fez-se presente nas estações 2,3,9,15,16,23,43 e 44, principalmente, devido a 
presença de pavimentação bripar, que muitas vezes tem o seu material oriundo de granitos ou  
outras rochas ricas em feldspato potássico. Enquanto o Xe-133 apresentou-se somente na 
estação 21. No restante das estações nenhum radioisótopo foi identificado. 

6. CONCLUSÃO 

 Através da análise dos índices das taxas de dose e do campo radioativo é possível 
concluir que os valores obtidos não apresentam risco  as  pessoas  que frequentam o campus, 
mesmo nos locais onde se situaram as anomalias. Com base nisso, podemos  caracterizar o 
mencionado instituto como um ambiente seguro em termos de índices radioativos.  
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RESUMO  
 

A interpretação da composição mineralógica 
envolvendo a observação de lâminas delgadas ao 
microscópio petrográfico é um procedimento quase que 
obrigatório para o profissional da área de geologia. O 
presente trabalho tem por desígnio mostrar o 
procedimento de produção e análise de seções delgadas 
(fatias de rocha) que é desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa Mineral do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN, 

Campus Natal – Central), bem como a criação de uma 
litoteca. Esse projeto é de suma importância, pois irá 
disponibilizar um acervo diversificado de amostras de 
rochas com suas respectivas lâminas delgadas para os 
alunos do IFRN. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: litoteca, seções delgadas, estudo da microscopia geológica. 

 

PRODUCTION PROCESS AND ANALYSIS OF THIN SECTIONS FOR THE CREATION OF A LITOTECA IN 
NATAL – CENTRAL CAMPUS OF IFRN 

ABSTRACT  
 

The interpretation of mineralogical 
composition involving the observation of thin sections 
under the petrographic microscope is almost mandatory 
for the professional in the field of geology. The present 
work has the objective to show the procedure of for 
production and analysis of thins sections (slices of rock) 
which is developed by the Grupo de Pesquisa Mineral 

from the Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN, Natal – 
Central campus) as well as the creation of    a litoteca. 
This project is very important because it will provide a 
diversified collection of rock samples with their thin 
section for IFRN’s students. 

 
 

 KEY-WORDS: litoteca, thin sections, geologic microscopy study. 
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PROCESSO DE PRODUÇÃO E ANÁLISE DE SEÇÕES DELGADAS PARA CRIAÇÃO DE LITOTECA NO 
CAMPUS NATAL – CENTRAL DO IFRN 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Seção ou lâmina delgada é o resultado final de um procedimento de preparação que o 
material geológico (rocha ou mineral) sofre para ser estudado por meio de observações, 
usando-se o microscópio petrográfico.  
 
A produção de seções delgadas passa por várias etapas de produção, que vai desde a 
serragem até o desbaste e polimento da amostra a ser estudada. Este processo é o resultado 
de um projeto precursor no Brasil que vem sendo desenvolvido desde 2008 pelo Grupo de 
Pesquisa Mineral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN, Campus Natal – Central) sob a coordenação do Prof. Mário Tavares. O intento 
desse projeto é a criação de uma Litoteca (Lithos = rocha; + Teca = local de armazenamento), 
local designado ao armazenamento do material geológico com suas respectivas informações, 
tal como uma biblioteca retém livros.  
 
A análise das seções é feita por meio da determinação de propriedades mineralógicas 
discernidas ao microscópio petrográfico, tais como: cor, pleocroísmo ou absorção seletiva, 
relevo, índices de refração, clivagem, partição e hábito. Tendo em vista a arrecadação dessas 
informações, tem-se a possibilidade de especificar a composição mineralógica e a proporção 
dos minerais presentes. 
 
Compreende-se então, que o estudo das rochas e dos minerais por meio de lâminas delgadas 
é um procedimento extremamente importante e constitutivo para quase todos os tipos de 
trabalho do geólogo, pois possibilita obter informações mais minudenciadas do estruturalismo 
microscópico desses materiais, visto que, nas análises das amostras de mão à olho nu, passam 
despercebidos determinados dados influentes ao estudo das amostras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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2.1. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
 
O estudo de uma seção delgada só é possível quando a mesma atinge uma determinada 
espessura (0,03 mm ou 3µ) que permita a passagem dos feixes de luz para a observação do 
material geológico. Essa espessura é alcançada a partir de um procedimento de produção, que 
será descrito a seguir, onde é imprescindível a utilização de certos equipamentos (Tabela 1) e 
acessórios de uso e de consumo (Tabela 2) que auxiliarão na fabricação dessas lâminas no 
Laboratório de Laminação do Grupo de Pesquisa Mineral do IFRN.  
  

2.1.1. EQUIPAMENTOS 

O microscópio petrográfico (ver figura 1) é um instrumento utilizado na observação de rochas 
e mineral, que diferencia em pequenos aspectos do microscópio comum. O microscópio 
petrográfico possui platina rotativa e dois filtros polarizadores que são chamados de nicóis. Os 
minerais quando são observados, são iluminados por uma lâmpada de filamento de 
tungstênio, que se encontra na parte inferior do equipamento, fornece uma luz de cor 
amarelada que filtrada por uma placa translúcida azul, apresenta-se como branca. Essa luz 
atravessa o material e é a partir daí que podemos analisar as propriedades dos minerais em 
questão. 

 
Figura 1: O Microscópio Petrográfico (Nikon OPTIPHOT – POL) usado pelo Grupo de Pesquisa Mineral 

do IFRN. 
 

Tabela 1: Equipamentos do Laboratório de Laminação 

EQUIPAMENTO UTILIZAÇÃO QUANTIDADE 

SERRA CIRCULAR MECANIZADA, COM 
MOTORIZAÇÃO E DISCO DE CORTE 
ADIAMANTADO - TAMANHO GRANDE 
 

Corte de amostras grandes de rochas 
 01 

POLITRIZ MOTORIZADA 
 

Rebaixamento e desbaste grosso das 
esquírolas 

 
01 

MICROSCÓPIO PETROGRÁFICO 
 

Observação das lâminas delgadas 
 01 

2.1.2. ACESSÓRIOS 
 

Tabela 2: Materiais de Uso e de Consumo do Laboratório de Laminação 
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MATERIAL UTILIZAÇÃO 

LIXAS D’ÁGUA (CARBETO DE SILÍCIO), 
GRANULAÇÕES 80, 100, 120, 240, 500, 
600 E 1200 

Desgaste e polimento das amostras 
 

LÂMINAS DE VIDRO 
 

Serve de base (suporte) na qual é colada a 
amostra 

LAMÍNULAS DE VIDRO 
 

Proteção superficial da lâmina  
 

RESINA ARALDITE 
 

Impregnação das amostras na lâmina de vidro 
 

BÁLSAMO DO CANADÁ 
 

Impregnação da lamínula na seção delgada 
 

MARCADOR PERMANENTE 
 

Identificação do número da amostra na lâmina de 
vidro 

 
PRENDEDOR 
(PREGADOR) 

Prender a amostra na lâmina de vidro após a 
colagem a fim de evitar a formação de bolhas 

 
PAPEL LENÇO E ÁLCOOL 
 

Limpeza da lâmina de vidro antes da colagem da 
amostra 

 
 

2.2. ETAPAS DE PRDUÇÃO 

A produção de seções é dividida em duas fases, nas quais se deve ter muito cuidado para não 
danificar a amostra, do contrário ter-se-á que reiniciar todo o processo. 

 

2.2.1. PRIMEIRA ETAPA 

Primeiramente, o material coletado deverá possuir uma dimensão aproximada ao do tamanho 
de uma mão fechada (quanto menor o tamanho mais fácil se torna o manuseamento). Depois 
deve ser serrado a fim de obter uma esquírola (fatia de rocha ou mineral), com 
aproximadamente 0,5 cm de espessura. Essa deverá ter uma de suas faces polidas com uma 
das lixas d’água, usam-se preferencialmente granulações que variam entre 80 e 600 
dependendo de como se apresenta a amostra. Logo após deve ser colada com uma resina 
(araldite) na lâmina de vidro, que é previamente limpa com papel lenço e álcool. Logo após, 
usa-se um pregador para prender a amostra ao vidro, de forma a não deixar bolhas. A partir 
da colagem espera-se cerca de vinte e quatro horas para que a cola seque e a partir daí dar 
continuidade ao procedimento. Durante todo processo a lâmina que está sendo feita deve 
estar sempre com a sua respectiva identificação. 
 

2.2.2. SEGUNDA ETAPA 

 

Com a cola já seca, inicia-se a segunda e última parte. A partir de agora, deve-se desgastar a 
rocha ou mineral para que ele atinja a espessura necessária à observação (0,03mm). Usando-
se uma politriz petrográfica, o material geológico é desgastado nas lixas d’água de carbeto de 
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silício com granulometria grossa, preferencialmente entre 80 e 240. Um detalhe 
importantíssimo não pode ser deixado de lado para manter a qualidade do material geológico, 
é necessário substituir as lixas d’água em ordem crescente de granulação, pois assim, evita-se 
a fragmentação ou perda da rocha ou mineral em questão. É preciso que a lâmina seja 
frequentemente levada para observação no microscópio a fim de checar se a mesma já 
atingiu a espessura necessária para visualização. 

  

2.2.3. FINALIZAÇÃO DAS LÂMINAS 

Por fim, quando o material é desgastado o suficiente e depois polido (com lixas de 
granulações entre 500 e 1.200), é colada a lamínula por cima da amostra com o bálsamo do 
Canadá (ver figura 2).  

Feito isto, temos a possibilidades de determinar a composição e proporção dos minerais 
presentes através da observação ao microscópio petrográfico. 

 

 
Figura 2: Representação esquemática de uma montagem em lâmina de uma fatia de rocha. 

3. SÍNTESE DAS PROPRIEDADES MINERALÓGICAS OBSERVADAS AO MICROSCÓPIO 
PETROGRÁFICO 

 
3.1. COR 

A cor pode ser especificada como uma sensação visual causada em um indivíduo pela reflexão 
diferenciada de faixas de comprimento de onda específicas, das ondas eletromagnéticas, no 
caso, da luz, como mostra a Figura 3. 
 

 “[...] Esta radiação de caráter fortemente policromático interage com 
o mineral através da dispersão de seus índices de refração, que será 
maior para cores próximas ao vermelho e menor em direção àquelas 
do violeta.” 

(Nardy, 2006) 
Ou seja, o que nosso cérebro interpreta como cor é, na verdade, a consequência da absorção 
seletiva de específicos comprimentos de onda da luz que transpõe o mineral. Os 
comprimentos de onda que são refletidos tornam-se dominantes no espectro que emerge do 
mineral, e a conciliação destes comprimentos de onda é o que é percebido como cor. 
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Figura 3: O espectro eletromagnético destacando a porção referente à luz visível, compreendendo o 
intervalo entre 3900 a 7700 Å 

 
3.2. PLEOCROÍSMO OU ABSORÇÃO SELETIVA 

Segundo Nardy, o pleocroísmo é um fenômeno que certos minerais sendo não opacos, 
transparentes e coloridos apresentam, ao sorverem a luz de maneira variável segundo 
diferentes direções de vibração de ondas em seu interior. 
 
Em suma, para serem identificados por meio de seu pleocroísmo característico, muitos 
minerais coloridos são observados sob luz polarizada ao microscópio através de lâminas 
delgadas. Então, quando um mineral é pleocróico, este mudará sua cor de forma contínua ao 
se girar a platina do aparelho, que é vista na Figura 4. 
 
No entanto, deve-se enfatizar que os minerais isotrópicos não apresentam o fenômeno do 
pleocroísmo, pois são homogêneos opticamente, apresentam apenas um único índice de 
refração. 

 
Figura 4: MP (Nikon OPTIPHOT – POL) usado pelo Grupo de Pesquisa Mineral do IFRN, com destaque 

à placa rotativa onde se gira a lâmina delgada. 
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3.3. PLEOCROÍSMO EM MINERAIS UNIAXIAIS 

Os minerais uniaxiais coloridos que apresentam o fenômeno do pleocroísmo, apresentando 
dois índices de refração (nε e nω): uma (nε) na direção do raio extraordinário (E) e o outro 
(nω) na do raio ordinário (O) em relação aos polarizadores do microscópio. Assim, diz-se que 
estes minerais são dicróicos. Ainda de acordo com Nardy, na direção de vibração para a qual 
se verifica a máxima absorção, a cor do mineral será escura e na de absorção menor a cor será 
clara. Podemos observar estes fenômenos na figura 5, abaixo: 

 
Figura 5: o mineral representado é uniaxial colorido e pleocróico. Observe que quando o raio 

extraordinário (E) fica paralelo ao polarizador inferior (P-P) o mineral apresenta uma cor escura. 
Girada a platina, estando agora o raio ordinário (O) paralelo ao polarizador (P-P), a cor exibida pelo 

mineral será mais clara que na situação anterior. 
 

3.4. PLEOCROÍSMO EM MINERAIS BIAXIAIS 
 
Estes minerais possuem três índices de refração nα, nβ e nγ principais que correspondem 
respectivamente às direções X (índice de refração mínimo), Y (índice de refração máximo) e Z 
da indicatriz. Assim, aqueles que apresentarem o fenômeno do pleocroísmo deverão exibir 
três cores principais, uma para cada direção da indicatriz e portando, designados de tricróicos. 

 
 

3.5. RELEVO 

Esta propriedade depende da diferença entre os índices de refração encontrados entre o 
cristal e o meio que o envolve, no nosso caso, as substâncias envolventes são o Bálsamo do 
Canadá e a Araldite (resina).   
 

“[…] As seções ou fragmentos de um cristal ao microscópio são 
caracterizados por superfícies e bordas desiguais, irregulares, ou 
mesmo porosas. Ao maior ou menor contraste destas feições dá-se o 
nome de relevo.” 

(Nardy, 2006) 
 

Ou seja, quando essa diferença for mínima não será possível ver de uma maneira significativa 
os contornos do mineral, já se o contraste for maior, é possível ver nitidamente. 
 
Na tabela 3 abaixo, temos a classificação dos três tipos de relevo existentes bem como as 
principais características dos minerais observados de acordo com seus respectivos relevos: 
 

Tabela 3: Representação dos tipos de Relevos e suas respectivas características 
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TIPO VARIAÇÃO 
CORRESPONDENTE CARACTERÍSTICA SUPERFÍCIE DOS 

MINERAIS 

RELEVO 
FORTE ∆n ≥ 0,12 

Contorno, traços de clivagem 
e planos de fratura dos 

minerais são acentuados. 

A superfície dos 
cristais parece ter 
aspecto áspero. 

RELEVO 
MODERADO ∆ n ≡ 0,04 A 0,12 

Contorno, traços de clivagem 
e planos de fratura dos 
Minerais são distintos. 

A superfície dos 
cristais tem textura, 

ondulações são 
perceptíveis. 

 

RELEVO 
FRACO ∆ n ≤ 0,04 

Contorno, traços de clivagem 
e planos de fratura dos 

minerais são fracamente 
visíveis. 

A superfície dos 
cristais parece ser lisa. 

 

 
3.6. ÍNDICES DE REFRAÇÃO 

Entende-se por refração da luz a variação de velocidade de propagação que a luz sofre ao 
mudar de meio. 
 
Quando a luz atinge um mineral, parte dela é refletida e a outra parte penetra no mineral e é 
refratada. O índice de refração permite identificar o meio pelo qual a luz passou, ou seja, com 
ele pode-se identificar o mineral observado. 
 
O cálculo do índice de refração absoluto (N) de um meio pode ser feito através da razão entre 
a velocidade da luz no vácuo (c) e a velocidade da luz no meio de propagação (v) como visto 
na equação 1 abaixo: 
 

N = c/v    equação (1) 
 
Além disso, a refração da luz que um mineral sofre tem efeitos no brilho do mesmo. Por 
exemplo, o quartzo e o feldspato possuem um índice de refração próximo do índice do vidro, 
o que lhes confere o brilho vítreo. Ou como nos diamantes (n = 2, 419) com índice de refração 
alto, o que lhe confere o brilho adamantino. 
 

3.7. CLIVAGEM 

Na mineralogia, clivagem é a forma como alguns minerais se quebram seguindo planos 
relacionados com sua estrutura cristalina. Esses planos de clivagem são paralelos a uma face 
ou possível face do cristal. 
A clivagem depende de dois fatores: maior espaçamento reticular, relacionado ao arranjo 
estrutural tridimensional interno dos cristais, e tipo mais fraco de ligação entre os átomos. 
Existem cinco tipos de clivagem: indistinta, imperfeita, boa, perfeita e muito perfeita. O grupo 
de minerais da mica possui a clivagem muito perfeita. 
 

“[…] Em seções delgadas, a clivagem de um mineral se apresenta como 
linhas finas e retilíneas, nem sempre contínuas, mas sempre paralelas 
entre si.” 

(Nardy, 2006) 

1192



JACINTO ET AL (2011) 
 

 

 

 
É importante lembrar que quando uma espécie mineral apresenta clivagem, todos da sua 
espécie também apresentam. 
 

3.8. PARTIÇÃO 

Essa propriedade assemelha-se a clivagem, entretanto na partição a ruptura do mineral 
acontece ao longo de superfícies de menor resistência que foram desenvolvidas 
acidentalmente por deformação ou germinação. 

 
 “[…] A partição é uma superfície de fratura relativamente plana, que 
em muitas vezes se confunde com a clivagem. Entretanto, os planos de 
partição são irregularmente espaçados e com traços muito grossos, 
além de não ser constante o seu aparecimento entre os grãos de uma 
mesma espécie mineral.” 

(Nardy, 2006) 
 
Só alguns cristais de um mineral apresentam essa propriedade, isso ocorre pelo fato da 
mesma ser acidental. 
 
 
 
 
 

3.9. HÁBITO 

O hábito tem relação com o sistema de cristalização, ou a ausência no caso de substâncias 
amorfas. Depende da concentração química dos elementos, das condições de temperatura e 
pressão, do espaço disponível para cristalização e tempo que teve para se cristalizar.  
 

“[…] Hábito é a forma ou conjunto de formas que um mineral pode 
assumir.” 

(Nardy, 2006) 
 
De acordo com a tabela 4 os minerais podem ser classificados quanto à presença de faces 
cristalinas: 
 

Tabela 4: Classificação dos minerais quanto às faces cristalinas 
CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

EUÉDRICOS 
Aqueles com faces inteiramente 

cristalinas 
(forma externa perfeita) 

SUBÉDRICOS Aqueles parcialmente com faces 
cristalinas 

ANÉDRICOS 
Os que não possuem forma externa 

definida 
(portanto, sem faces cristalinas) 
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4. Considerações finais  

Uma litoteca é tradicionalmente intuída como uma biblioteca de rochas, ou seja, um banco de 
dados com quantidade expressiva de informações referentes aos materiais geológicos.  
 
A concepção deste projeto para o IFRN é de suma importância, visto que, a arrecadação 
desses conhecimentos em um só local, irá suprir a carência dos alunos, firmando, desse modo, 
um estudo de melhor qualidade que por consequência tornará esses estudantes em 
profissionais mais capacitados em suas áreas de atuação. Para tal, cada amostra de rocha ou 
mineral da litoteca possuirá sua respectiva seção delgada, que será armazenada em local 
adequado a fim de ser conservada, com o intuito de assessorar em observações de escala 
microscópica. 
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SÉCULO XXI E AS PERSPECTIVAS DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL NA MATRIZ 
ENERGÉTICA BRASILEIRA. 

RESUMO 

        No Brasil, a exploração do petróleo 
ocorreu em 1938, a partir deste momento 
vários campos petrolíferos foram descobertos, 
principalmente nas áreas litorâneas. A 
produção do petróleo nos dias atuais ultrapassa 
os 1,1 milhões de toneladas. Na matriz 
energética brasileira, o petróleo é um dos 
recursos que mais está presente e tem uma 
considerável importância em relação ao outros. 
         Outro recurso energético produzido no 
Brasil, porém em menos escala, é o Gás 
Natural. A primeira descoberta ocorreu na 
Bahia, foram descobertos vários reservatórios, 
porém para se fazer o transporte do mesmo 
precisa-se de muitos recursos financeiros. 
Muitos empecilhos são encontrados para o 
transporte do Gás Natural. Por isso surge a 
pergunta: Existe uma cultura de gás no Brasil? 

         No Brasil, uma grande descoberta 
recentemente foi a Camada Pré-sal. Com essa 
descoberta, estima-se que a produção de 
petróleo e gás natural crescerá fortemente, e, 
portanto, o país pode tornar-se uma potente 
força no setor de produção energética. Mas 
para se explorar esta reserva petrolífera são 
necessários muitos estudos, pois as condições 
de exploração desses recursos são 
desfavoráveis.  
         Uma ótima alternativa para resolver o 
problema seria a adoção da parceria público-
privada pelas empresas ligadas ao setor 
elétrico. Obtendo assim um ótimo 
gerenciamento da produção desses recursos 
energéticos. 

 
XXI CENTURY AND THE PROSPECTS OF OIL AND NATURAL GAS IN THE BRAZILIAN 

ENERGY MATRIX. 
 

ABSTRACT 
 

In Brazil, the exploitation of oil 
occurred in 1938, this time from various oil 
fields were discovered, mainly in coastal areas. 
The production of oil today exceeds 1.1 million 
tons. In the Brazilian energy matrix, oil is a 
resource that more is present and has a 
considerable importance in relation to others. 
 Another energy resource produced in 
Brazil, but on a smaller scale, is natural gas. The 
first discovery occurred in Bahia, several 
reservoirs have been discovered, but to make 
the transportation of the same one needs much 
money. Many obstacles are encountered for 
the transportation of natural gas. So the 
question arises: Is there a culture of gas in 
Brazil? 

In Brazil, a breakthrough recently was 
the Pre-Salt Layer. With this discovery, it is 
estimated that the production of oil and natural 
gas will grow strongly, and therefore the 
country may become a potent force in the 
sector of energy production. But to exploit the 
oil reserves are needed many studies, since the 
conditions of exploitation of these resources 
are unfavorable. 
 A great alternative to solve the 
problem would be the adoption of public-
private partnership by companies connected to 
the electricity sector. Thereby obtaining an 
optimal production management of energy 
resources. 

KEY-WORDS: Oil, Energy Matrix, Pre-Salt, Natural Gas, Public-Private Partnerships. 

PALAVRAS-CHAVE: Petróleo, Matriz Energética, Pré-Sal, Gás Natural, Parcerias 
Público-Privadas. 
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SÉCULO XXI E AS PERSPECTIVAS DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL NA MATRIZ 
ENERGÉTICA BRASILEIRA. 

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 1938, ocorreu, pela primeira vez no Brasil, a exploração de petróleo 
para fins econômicos. Com variadas produções de combustíveis desde gasosos até 
líquidos, o ouro negro possibilitou a criação de várias indústrias como a 
automobilística. A partir daí, uma revolução energética toma conta do nosso país 
gerando uma dependência marcante até este início do século XXI, quando surgem as 
fontes alternativas de energia. É, então, necessário saber qual será o futuro dele 
dentro da sociedade brasileira e em âmbito mundial. 

Junto com a exploração de petróleo, surge a indústria do gás natural. No 
entanto, a utilização do GN é defasada na população brasileira. As problemáticas que 
impendem a produção em massa de tal energético são várias e dentre elas, a sua 
estrutura de distribuição. As propensas possibilidades de sua utilização são benéficas 
para o Brasil inclusive com relações internacionais com os outros países da América 
Latina. Sabe-se que dependência de petróleo pode ser equilibrada no emprego de 
outras fontes renováveis e isso também seria uma das funções do GN. 

As descobertas de novas bacias permitiu que o país fosse produtor de um 
recurso tão precioso e indispensável. O Brasil resolve investir em produções tanto da 
natureza onshore quanto offshore, esta deu o título a Petrobrás como a maior 
produtora de petróleo no mar. 

Em 2007, a descoberta de acumuladas quantidades de petróleo e gás natural 
na região conhecida como camada do Pré-Sal, que se estende de Santa Catarina ao 
litoral do Espírito Santo, apresenta a possibilidade de uma enorme província 
petrolífera em nosso país. O impacto gerado por tal descobrimento na matriz 
energética será enorme. A abundante produção irá permitir que a dependência dos 
energéticos se intensificasse ainda mais, o que irá causar a seguinte reflexão: o 
descobrimento da camada irá atrapalhar ou beneficiar a utilização de recursos 
renováveis? 

É constatado que teremos petróleo por cerca de 40 anos pela ANEEL, no 
entanto, essa projeção não leva em consideração as quantidades de petróleo 
acumulada na camada Pré-Sal. É necessário saber como será a nova matriz energética 
depois do impacto e qual será a perspectiva do petróleo, e de outros energéticos. 

O objetivo é discutir o gerenciamento das parcerias público-privadas, o efeito 
Pré-Sal dentro da matriz energética e as consequências e benefícios que as reservas 
causarão para as fontes de energia alternativa, além de uma nova possibilidade: a 
cultura de gás no Brasil. 
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METODOLOGIA 

Para a produção deste artigo, realizaram-se revisões bibliográficas em livros, 
teses, monografias e artigos informativos e textos científicos sobre os conceitos 
inerentes ao respectivo tema, focando na influência dos outros recursos energéticos 
na matriz e no impacto econômico causado pela descoberta da camada Pré-Sal, nos 
fatores políticos, o gerenciamento da produção de energia através das parcerias 
público-privadas e nos motivos que levam à ausência de uma cultura de gás. Tais 
revisões foram feitas em sites especializados: MME, ANP, EPE, BEN, PETROBRÁS, 
ELETROBRÁS e nas bibliotecas: Sebastião Fernandes (IFRN) e Zila Mamede (UFRN) 
financiadas pela empresa Petrobrás. 

O artigo inicia-se com uma discussão relacionada à origem do petróleo e do gás 
natural, que serve para situar o leitor na situação que será discutida, permitindo 
futuramente a análise mais profunda do destino dos recursos e as razões que não 
permitem que o Brasil possua uma cultura de gás. Em seguida, investiga-se um dos 
eventos mais decisivos da longa história desses recursos energéticos: a descoberta da 
presença deles na camada pré-sal, observando quais os impactos que ela irá causa na 
matriz energética nacional. O artigo ainda irá abranger na sua última parte uma análise 
de como esses recursos deveriam ser gerenciados para que o Brasil evolua como uma 
potência ainda maior no ramo de produção de energia. 
 

1. O SURGIMENTO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
 
Segundo Cordani (2001), o petróleo é um combustível fóssil formado pela 

mistura de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas de hidrogênio e 
carbono originadas pela decomposição de matéria orgânica, principalmente o 
plâncton, que deve estar aprisionada em ambientes anaeróbicos, consequentemente 
ela ficará não oxidada. O petróleo e GN (gás natural) coexistem dentro do mesmo 
reservatório, entretanto as quantidades de cada um são variáveis sendo influenciadas 
por fatores como pressão e temperatura. Assim como o petróleo, o gás natural é um 
combustível fóssil originado dos gases provenientes da decomposição de matéria 
orgânica (animais e plantas) ao longo de bilhões de anos. Ele é composto por diversos 
hidrocarbonetos gasosos como, por exemplo, etano, propano, butano e ainda 
apresenta outras substâncias: dióxido de carbono, ácido clorídrico, nitrogênio, sulfeto 
de enxofre, água e diversas impurezas, entretanto o seu principal componente é o gás 
metano.                     

Os hidrocarbonetos devem ficar armazenados em reservatórios a fim de que 
venha a surgir o GN e o petróleo, conforme Cordani (2001). Esse processo ocorre 
quando os hidrocarbonetos estão soterrados a uma profundidade de pelo menos 500 
metros. Devido à alta temperatura no interior da terra, eles tendem a fazer 
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movimentos ascendentes buscando ambientes com menores pressões e maior 
porosidade. Ao alcançar tais lugares, a movimentação pode ser mais livre e como sua 
densidade é menor que a da água, eles migram até a superfície, mas encontram rochas 
impermeáveis que impedem sua passagem e começam a se acumular formando, 
assim, os reservatórios como mostra a figura 1. 

             

Figura 1: Reservatório de petróleo  
Fonte: Cordani, 2001 
 

A prática exploratória de perfuração de poços foi aperfeiçoada pelo homem 
cerca de 200 a.C. No entanto, esse hábito era exclusivamente para procura de água 
potável para abastecer a população. Segundo Cordani (2001), durante o século XVIII, já 
havia a perfuração de poços de 50 metros de profundidade em busca do petróleo, 
porém certos riscos beiravam a exploração já que a presença de gases inflamáveis 
provocava risco ao trabalho. Posteriormente, no século XIX as primeiras destilarias e 
refinarias foram construídas. 

Tais destilarias e refinarias de petróleo foram construídas, inicialmente, nos 
Estados Unidos, quando Coronel Edwin Drake conseguiu achar petróleo em um poço 
de 20 metros localizado no estado da Pensilvânia. Segundo Cordani (2001), 15 
refinarias se instalaram no mesmo ano na Pensilvânia. A utilização do petróleo teve 
enorme avanço quando foram criados os motores de combustão interna, movidos à 
gasolina ou a diesel, juntamente com a produção em larga escala de automóveis. 

No Brasil, a exploração de petróleo e gás natural, com interesse comercial, 
ocorreu em 1938 no estado da Bahia, especificamente, no município de Santos. 
Posteriormente, em 1968, vários campos petrolíferos foram descobertos, tais como a 
Bacia de Sergipe-Alagoas, Bacia Potiguar, Bacia do Espírito-Santo, Bacia do Paraná e 
Bacia do Solimões apresentadas pela figura 2.  

A descoberta de reservas de Petróleo e GN na Bacia de Santos causou o fim da 
hegemonia da Bahia quanto à produção de energéticos, pois havia maior abundância 
de reservatórios na região e, em 1983, a exploração offshore permitiu a ultrapassagem 
à produção baiana. Segundo Costa (2003), a descoberta de GN, na Bacia de Campos, 
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resultou favoreceu o uso potencial do energético, pois os poços estavam mais 
próximos aos maiores centros produtivos e de prestação de serviços brasileiros. É 
necessário saber que a exploração do GN está associada à exploração de petróleo, 
pois, na maioria dos casos, eles estão no mesmo reservatório. 

Durante a década de 40, houve certas discussões a respeito do petróleo. Elas 
tinham como principal ponto de vista qual seria a política que o Brasil iria adotar. A 
política instituída foi a do monopólio empresarial. Em 3 de outubro de 1953, Getúlio 
Vargas assinou a Lei 2004, criando assim a Petrobrás, que fora responsável pelo 
desenvolvimento da indústria de petróleo no Brasil. Logo, as pesquisas nas bacias 
brasileiras começaram a se intensificar cada vez mais. Segundo Canelas (2007), o CNP 
(Conselho Nacional de Petróleo) cedeu à empresa campos petrolíferos do Recôncavo 
baiano; uma refinaria em Mataripe (Bahia); uma fábrica de fertilizantes e uma refinaria 
em Cubatão (São Paulo); além da Frota Nacional de Petroleiros, com 22 navios; e bens 
da Comissão de Industrialização do Xisto Betuminoso. Esses benefícios permitiram que 
a Petrobrás pudesse ampliar as suas atividades nos campos. 

 

 

Figura 2: Bacias sedimentares no Brasil.    
Fonte: Cordani, 2001. 
 

De acordo com Canelas (2007), no ano em que a Petrobrás foi criada, a 
população brasileira consumia 170 mil barris de petróleo diariamente, no entanto a 
produção do Brasil chegava a 2,7 mil barris por dia, o que implicava na dependência de 
importação. Então, a empresa resolveu intensificar os investimentos na exploração, 
resultando no aumento da produção de barris para 65 mil por dia, no final da mesma 
década. 
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Com o primeiro choque do petróleo em 1973 (período em que os preços desse 
energético estavam em alta), a economia mundial ficou desestabilizada, a brasileira foi 
um exemplo claro. Com isso, foi adotada uma estratégia para combater as pressões 
inflacionárias e a deterioração das contas externas do Brasil: a manutenção do 
aumento do PIB.  

O segundo choque do petróleo em 1979 fez com que, devido às dificuldades de 
manter estabilidade na economia e o impacto nas contas externas, o Brasil 
impulsionasse a Petrobrás para investir na exploração de reservas offshore. A partir 
daí, priorizou-se os investimentos na procura de tal energético. Conforme Canelas 
(2007), em 1973 o país possuía apenas 10 plataformas e em 1983, o total de 
plataformas era de 34, havendo aumento em mais de 300%. Em 1979, a Petrobras 
consagrou-se como umas das empresas líderes mundiais de exploração em águas 
profundas. 

A Ementa Constitucional nº 9 de novembro de 1995 permitiu que outras 
empresas privadas pudessem também gozar das atividades de exploração petrolíferas. 
Isso permitiu grande abertura do mercado resultando assim na criação de várias 
instituições privadas no final da década de 90. Assim, o Estado reorientou seu papel 
econômico. Em 1998 a 2005, houve negociações de licitações entre ANP e Petrobrás, 
que teve todos os direitos sobre os seus campos de exploração e em todos os blocos 
em que ela realizou investimento. Essas negociações tratavam ceder blocos e direitos 
de companhias menores à corporação estatal brasileira. Essas negociações se 
chamavam “round zero”. 
           Segundo Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2011), neste início de 
Séc. XXI, as reservas provadas no Brasil são da ordem de 1,1 milhões de toneladas, a 
produção anual é de cerca de 74,4 milhões de toneladas e o consumo é de 2,4% em 
âmbito mundial, o que implica dizer que a relação reserva/produção é de 
aproximadamente 15 anos. De acordo com os dados da tabela 1, as tabelas mundiais 
durariam cerca de 40 anos, mantendo a produção de 2002 e desconsiderando novas 
descobertas. 
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Tabela 1: Reservas, produção e consumo de petróleo no mundo. 
Fonte: MME, 2005 

              Tabela 1: Reservas provadas, produção e consumo de petróleo no mundo em 2002. 
 Reservas Produção Consumo Reserva/Produç

ão 
(106 

ton) 
Participaç

ão no 
Total (%) 

(106 

ton) 
Participaç

ão no 
Total (%) 

(106 

ton) 
Participaç

ão no 
Total (%) 

Anos 

América 
do Norte 

640
0 

4,8 664,40 18,7 1064,9
0 

30,2 9,63 

América 
do Sul e 
Central 

141
00 

9,4 335,72 9,4 214,80 6,1 42,00 

Europa e 
Antiga 
URSS 

133
00 

9,3 784,21 22,0 925,20 26,3 19,96 

Oriente 
Médio 

934
00 

65,6 1014,6
0 

28,5 207,40 5,9 92,06 

África 103
00 

7,4 376,44 10,6 118,60 3,4 27,36 

Ásia 
(Pacífico) 

520
0 

3,7 381,42 10,7 991,60 28,1 13,63 

Brasil 110
0 

0,8 74,40 2,1 85,40 2,4 14,78 

Total 142
700 

100,0 3556,7
9 

100,0 3522,5
0 

100,0 40,12 

 
As várias reservas do GN podem ser encontradas tanto no fundo do mar como 

também abaixo do subsolo sendo geralmente achado junto com o petróleo, quando 
isso ocorre, chama-se de gás de associado, pois gás e óleo estão miscigenados na 
reserva.  (Colocar tudo isso junto da origem do petróleo, lá no começo). Existem 
reservatórios em que os níveis de óleo são baixos ou, simplesmente, não existem. Esse 
tipo de gás é chamado de não-associado. Segundo Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) (2011), as reservas provadas de gás natural, no Brasil, 
mostram-se em torno de 417,0 bilhões de metros cúbicos, sendo distribuídas entre os 
estados de AL (0,8%), AM (13,4%), BA (7,2%), CE (0,2%), ES (10,6%), RJ (52,4%), RN 
(2,4%), SE (0,9%),SP (11,8%), como mostra o  gráfico 1. Cerca de 16,5% estão 
localizadas em campus onshore e 83,5 % em campos offshore.  
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Gráfico 1: Reservas provadas de gás natural no Brasil. 
Fonte: ANP/SDP; MME, 2005. 

 

2. O PETRÓLEO DA CAMADA PRÉ-SAL. 

As reservas brasileiras de petróleo cresceram bastante nos últimos graças aos 
grandes investimentos em produção e exploração realizados pelo Governo Geisel, que 
tentava responder ao crescimento do preço do produto na década de 70 e a 
subordinação que o país estava sendo vítima. Na época em que começaram os 
investimentos em iniciativas para combater a dependência do petróleo como o Pró-
Álcool, por volta do fim de 1974, o Brasil possuía 0,75 bilhões de barris de reservas 
provadas de petróleo e a volatilidade de toda a economia estava, ainda, subordinada 
ao petróleo (COELHO, 2008). De acordo com o gráfico 2, já pode-se observar que em 
2005 este valor cresceu para um total aproximado de 16 bilhões de barris, sendo 91,6 
% das reservas totais nacionais de petróleo se localizam nos campos off-shore. 

Todos esses investimentos levaram a descoberta da camada pré-sal. Essa 
extensa província petrolífera foi encontrada no fim de 2007, localizada a 
aproximadamente 170 milhas costa afora do Brasil, no Oceano Atlântico, de acordo 
com Carballeda (2009). Pré-Sal são grandes reservatórios de petróleo e gás natural 
situados entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar com lâminas d’água que 
podem passar de 2.000 metros de profundidade abaixo de uma camada de sal, que, 
em certas regiões, tem mais de 2 mil metros de espessura (BRASIL, 2009). 

Reservas Provadas de Gás 
Natural no Brasil 

RN

RJ

SE

SP

AL

AM
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Gráfico 2: . Evolução das Reservas Totais de Petróleo no Brasil (em bilhões de barris) 
Fonte: Boletins Anuais de Reservas, ANP: 2006. 
 

O Brasil com suas reservas provadas atuais de petróleo ocupa a 16ª posição 
neste ranking dos maiores produtores de petróleo. As novas descobertas relacionadas 
à camada Pré-Sal representam muito para o país. Se as expectativas forem 
confirmadas, o Brasil chegaria a possuir a 6ª maior reserva de petróleo no mundo, 
podendo ficar à frente de países produtores como a Venezuela e a Rússia (VEJA, 
20/08/08). 
           Apenas com o que pode ser produzido com as áreas já descobertas, o Brasil 
pode atingir uma produção média diária de aproximadamente 3,4 milhões de 
barris/dia de petróleo em 2017. Sendo assim, o país poderia chegar à condição de 
exportador de petróleo, com uma iminente força no setor de produção energética 
(BRASIL, 2009). 
           Será que o Brasil possui os recursos necessários para retirar o óleo de regiões 
tão profundas como a camada Pré-Sal? Na área do pré-sal, os principais desafios 
tecnológicos podem ser classificados por áreas de conhecimento (FORMIGLI, 2008). 
Além disso, outros problemas como a profundidade dos reservatórios (5 a 7 mil 
metros), a espessura da lâmina d’água e do sal (respectivamente, entre 1,5 mil e 3 mil 
metros e aproximadamente 2 mil metros) e a distância entre a região e a costa (quase 
300 km) exigem grande volume de capital necessário para a implantação do projeto.  

Além disso, a questão ambiental deve ser levada em conta, os depósitos do pré-
sal possuem uma grande quantidade de dióxido de carbono. Caso a perfuração ocorra 
de forma incorreta, uma grande quantidade desse elemento poderá ser liberada e 
consequentemente ele irá contribuir com o aquecimento global. Porém, o Governo 
está confiante de que esses desafios não impedirão a transformação do dinheiro do 
Pré-Sal em instrumento de evolução para o país. 
           A viabilidade econômica do Pré-Sal também deve ser observada pelo ponto de 
vista do preço do barril de petróleo futuramente, os projetos tem que considerar o 
preço dos barris de petróleo na época em que os campos comecem a produzir. 
Atualmente, as indústrias de petróleo estão trabalhando com valores por volta dos 40 
dólares o barril. Segundo o governo, o preço atual de 65 dólares o barril é mais do que 
suficiente para sustentar o investimento do Pré-Sal. 
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           O destino do dinheiro que será gerado graças à camada Pré-Sal ainda é um dos 
maiores problemas gerados desde a descoberta da camada. A repartição dos royalties 
(que no caso da indústria petrolífera, são os recursos financeiros que são gerados 
através do capital pago aos municípios e Estados por causa da exploração de óleo 
localizado na plataforma continental) causa muita discussão. 
           No Brasil, o valor gerado pelos royalties é repartido entre a União e os Estados e 
municípios produtores ou com instalações de auxílio à produção. O modelo de partilha 
adotado tem como objetivo garantir para o país a maior parte do óleo e do gás 
(BRASIL, 2009). As empresas pagam 10% do valor de cada barril extraído pelo direito 
de explorar o produto. Dessa quantia, 22,5% vão para os Estados produtores, 30% para 
os municípios produtores e 47,5% para a União. 
 A legislação atual (“Lei do Petróleo”, n. 9478/1997) determina uma alíquota de 
10% de pagamentos de royalties à União, incidentes sobre o valor da produção, e 
aumenta as chances de investimentos dos recursos por parte das prefeituras 
(POSTALLI, 2008). Para se ter uma noção dos números: em 2004, o setor público 
brasileiro recebeu cerca de R$ 11,1 bilhões em rendas petrolíferas, sendo que desse 
montante, 46,3% (ou R$ 4,3 bilhões) foram destinados ao estado do Rio de Janeiro e 
seus municípios. Em apenas 10 cidades do Rio de Janeiro, foram concentrados 63,9% 
desses R$ 4,3 bilhões (SERRA, 2006). 
           Atualmente existe uma Proposta de Lei chamada “Emenda Ibsen”, criada pelos 
deputados federais Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG), que tenta 
assegurar o petróleo como uma riqueza brasileira dividindo os royalties da seguinte 
maneira: 30% para os Estados produtores, a mesma quantidade para os municípios 
produtores e 40% para a União. Eles alegam que o petróleo é um bem nacional. 
           Mesmo tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados com 329 votos a favor e 
72 contra, a “Emenda Ibsen” ainda precisa ser aprovada pelo Presidente da República. 
O grande problema gerado com a aprovação dessa lei é que estados como o Rio de 
Janeiro e o Espirito Santo perderiam grande parte do dinheiro que arrecadariam se as 
regras anteriores fossem seguidas. O Rio de Janeiro, por exemplo, que possui 83% da 
produção nacional, deixaria de ganhar um valor de 7,3 bilhões de reais por ano em 
royalties. Para que os estados na mesma situação não fiquem tão deslocados, a 
“Emenda Ibsen” propõe que a União pague a quantia que os estados não receberem. 
           Segundo BRASIL (2009), o capital destinado a União será utilizado no Novo 
Fundo Social (NFS), que tentará, com investimentos tanto no Brasil como no exterior, 
evitar a chamada “doença holandesa”, para que a moeda brasileira não supervalorize, 
senão, outros setores industriais perderão competitividade e o país não conseguirá 
exportar outros produtos que não forem derivados do petróleo.  

O Governo Federal afirma que a implantação do NFS será feita com uma 
política direcionada para as áreas de petróleo e gás natural, criando uma rede de 
fornecedores de serviços e bens nas indústrias petrolíferas. Parte da quantidade 
gerada pelos investimentos do NFS voltará para a União, que colocará esses recursos 
em programas sociais, de educação e de inovação científica. Alguns países, como a 
Noruega, por exemplo, acabam investindo em educação, principalmente no salário dos 
professores para que futuramente o país possua uma mão-de-obra mais preparada e 
que futuramente acabam ajudando no crescimento do país faturando mais dinheiro na 
sua renda. 
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           De acordo com entidades especialistas no assunto, mesmo não contando os 
recursos que devem ser encontrados na camada pré-sal, as reservas atuais de óleo 
garantirão o abastecimento do mundo por, no mínimo, 40 anos, se considerarmos os 
níveis atuais de consumo. Além disso, enquanto os custos para produzir energia a 
partir dos derivados do petróleo continuarão ascendendo, o valor para produzir com 
recursos renováveis seguirão descendendo graças aos avanços tecnológicos. 

 
3. GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL ATRAVÉS DAS 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. 
 

            Até por volta dos anos 90 o setor elétrico era então formado principalmente por 
empresas estatais. Mas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (no ano de 
1994 a 2002, onde se deu seu período de presidente), o Brasil sofreu significativas 
mudanças diretamente ligadas à área da Matriz energética. Uma mudança significativa 
na economia foi à nova moeda, o real, que passou a vigorar no Brasil. Com isso veio o 
aumento das taxas de juros da economia e a que afetou principalmente a área da 
produção de energia, que foi a privatização das empresas estatais. 
            Essas mudanças resultaram na diminuição empresarial do governo na economia 
de mercado. Isso provocou a competição entre atividades que eram então específicas 
das empresas estatais segundo (DUTRA e ALBERTON, 2006). Enfim, o governo 
conseguiu se estruturar novamente, mas para isso teve que abrir mão de alguns 
investimentos e uma deles foi o esgotamento da produção de energia elétrica das 
empresas estatais. 
           O governo decidiu vender essas empresas federais e estaduais de energia 
elétrica. Com isso as concessionárias foram sendo privatizadas com o decorrer do 
tempo. O estado ficou encarregado somente com a atividade de transmissão da 
energia.  
           Posteriormente, as empresas privadas ficaram responsáveis pela atividade de 
transmissão também, resumindo em dois tipos a atividade de transmissão da energia 
elétrica: 1) Empresas estatais remuneradas pelo (Custo/Investimento); 2) Empresas 
privadas remunerada pelo (Preço) e as parcerias (Público-Privadas - PPP). 
            O governo então soube tirar proveito da privatização do setor elétrico. Por isso 
aumentou seus investimentos na área da energia, sem aplicar todos os seus recursos, 
o que traria problemas com o investimento em saúde, transporte e educação. 
Conciliando então essa parceria entre o público e o privado, foi possível o 
aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis, sobretudo, os de origem humana 
(TOMEI e BRAUNSTEIN, 1993). 
           Contudo ainda é possível acrescentar, segundo (DUTRA e ALBERTON, 2006) que 
a ineficiência não é somente do setor público, nem a eficiência é exclusividade do 
setor privado e que na verdade a eficiência não é determinada pela relação 
público/privado, mas sim pela relação competição/monopólio. 
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           Quando as empresas estão inseridas em um meio competitivo fazem de tudo 
para conseguir o domínio da atividade, gerando assim bons resultados, 
diferentemente do monopólio que se baseia somente em um consumidor, não se 
preocupando assim em gerar resultados bons.   
           Existem vários tipos de parcerias público-privadas, algumas delas ligadas ao 
setor elétrico (MOREIRA e CARNEIRO, 1994). Alguns exemplos abaixo: 
           BTO (Build-Transfer-Operate) - É uma modalidade que trata da separação da 
construção do produto, juridicamente, da operação. O setor privado constrói o 
empreendimento e o entrega ao estado, antes da exploração do serviço, que passa ser 
detentor do direito de concessão e, mediante outro dispositivo jurídico, concede a 
exploração à mesma empresa ou a outra, por exemplo, a construção de uma 
hidrelétrica. 
           BOO (Build-Own-Operate) - Dispositivo muito parecido com o BTO, com a 
diferença que de não há prazo de concessão, sendo assim a prioridade total do projeto 
privada, sem retorno do empreendimento do estado. Como exemplo, as usinas 
termoelétricas, e pequenas hidrelétricas particulares. 
           Algumas das empresas que gerenciam a produção energética brasileira, (MME), 
(Petróleo, Gás Natural e os bicombustíveis) através as parcerias público-privadas são: 
• ANP (Agência nacional do petróleo, gás natural e bicombustíveis): A agência tem 

como atribuições regulares: fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a 
comercialização da energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e 
consumidores com equilíbrio entre as partes e em beneficio da sociedade; mediar 
os conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 
consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; 
garantir tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir 
investimentos; estimular a competição entre os operadores; e assegurar a 
universalização dos serviços.  

• EPE (Empresa de pesquisa energética): Tem por finalidade prestar serviços na área 
de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. 
Entre as pesquisas feitas estão energia elétrica, petróleo e gás natural e seus 
derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. 

• PETROBRÁS (Petróleo Brasileiro S/A): Foi autorizada com o objetivo de executar as 
atividades do setor petróleo no Brasil em nome da União. Entre 1954 e 1997, 
a Petrobras deteve monopólio sobre as operações de exploração e produção de 
petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural 
e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos 
postos de abastecimento. Em 1997, o Brasil, com da Petrobras, ingressou no seleto 
grupo de 16 países que produz mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. 

• ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): A agência tem como atribuições 
regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da 
energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores com 
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equilíbrio entre as partes e em beneficio da sociedade; mediar os conflitos 
de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; 
conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas 
justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a 
competição entre os operadores; e assegurar a universalização dos serviços.  

• CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais): tem as atribuições de 
Serviço Geológico do Brasil. Entre suas atividades, estão à realização de 
levantamentos geológicos, geofísicos, geoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos e 
a gestão e divulgação de informações geológicas e hidrológicas. 

• ELETROBRÁS: A empresa recebeu a atribuição de promover estudos, projetos de 
construção e operação de usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações 
destinadas ao suprimento de energia elétrica do país e passou a contribuir 
decisivamente para a expansão da oferta de energia elétrica e o desenvolvimento 
do país. 

           Todas essas empresas estão direta, ou indiretamente, vinculadas ao MME 
(Ministério de Minas e Energia), seja uma autarquia em regime especial, uma empresa 
pública, um empresa governamental, ou uma autarquia federal brasileira. 
Responsáveis pela exploração, produção, refino, transmissão, distribuição e a 
comercialização do petróleo, Gás Natural e derivados. 
           Estão sendo criadas várias perspectivas para a produção do Petróleo e do Gás 
Natural no Brasil futuramente, principalmente com a descoberta da camada pré-sal 
nas bacias do Espírito Santo, de Campos e de Santos. Esse fato determinou a avaliação 
de algumas possíveis mudanças significativas quanto à exploração e produção do 
Petróleo e do Gás natural. 
           Duas dessas perspectivas, segundo (ANP, 2009) é a criação de uma Nova 
Empresa Pública que será responsável pela gestão de contatos de partilha de produção 
e de comercialização de petróleo e gás na área do pré-sal, zelando pelos interesses da 
União. E a criação de um Novo Fundo Social para gerir os recursos de forma mais 
adequada, permitindo investimentos de porte, em especial, em programas sociais, de 
educação, de ciência e tecnologia, enfim no combate à pobreza. 
           Uma possível sugestão poderia ser a criação de uma empresa através da parceria 
público-privada. Assim o resultado final seria um ótimo gerenciamento e um melhor 
aproveitamento dos recursos energéticos. A exploração do Petróleo e do gás terá um 
aumento significante com a descoberta da camada pré-sal, principalmente os recursos 
financeiros, e por isso se não gerenciarem toda essa produção, acabaram todos os 
recursos e não será possível um bom aproveitamento. 

 
4. A CULTURA DE GÁS NATURAL NO BRASIL: OUTRAS POSSIBILIDADES. 

Ao comparar a matriz energética brasileira com a mundial, nota-se que a 
dependência de gás natural é bem menor. Sendo assim, existe uma série de 
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empecilhos que vão desde a exploração até a distribuição do GN e seus derivados ao 
mercado consumidor brasileiro.  

A maior dificuldade do GN é que seu transporte exige gasodutos dispendiosos 
de variada capacidade e pressão. Esses gasodutos devem ser localizados desde onde se 
encontra o reservatório até o ponto que deve ser abastecido. Quando não é possível a 
construção deles, o GN passa por um processo de liquefação sendo resfriado a uma 
temperatura de 160º C abaixo de zero. Segundo Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) (2005), exposto a essa temperatura, o seu volume se reduz em 600 vezes. 
Dessa forma, eles podem ser distribuídos mais facilmente na forma de GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo). 

O GN é empregado mundialmente em usinas termoelétricas, entretanto a 
hidrologia do Brasil favorece a utilização de hidroelétricas que suprem a necessidade 
da população, logo a produção de termoelétricas seria desnecessária. 

Faz-se uso do gás natural liquefeito, como fonte de iluminação, em lugares 
onde o abastecimento elétrico é ausente por meio de lampiões. Além disso, o GLP tem 
cunho decorativo também por meio de lampiões que podem ser colocado em diversos 
lugares. 

Uma ambiciosa utilização do GN seria como aquecedor de água. No Brasil, a 
forma de aquecer água para o banho mais comum é por meio do chuveiro elétrico. De 
acordo com Fernandes, Guagliardi e Gerosa (2006), Caso os chuveiros fossem trocados 
por aquecedores a gás em pelo menos 50% das casas brasileiras, haveria uma 
economia de aproximadamente 5% de toda a energia elétrica produzida. Mas, existem 
certos impasses relacionados à utilização de aquecedores. Os aquecedores são bem 
mais caros do que os chuveiros elétricos, o que afasta a popularidade deles; haveria 
troca semana dos botijões que abastecem o aquecedor; e as instalações das 
residências não estão aptas para receber aquecedores tanto de gás como solar o que 
implicaria na reforma de instalações duplas. 

As residências, no Brasil, não estão preparadas para receberem fogões 
elétricos. Isso permitiu a grande capilaridade do GLP dentro das famílias brasileiras 
uma vez que os fogões a gás começaram a ser utilizado para a cocção de alimentos. 
Segundo Fernandes, Guagliardi e Gerosa (2006), a presença de fogões elétricos 
aumentaria o consumo mensal de energia em 100%, pois sua potência equivale a três 
chuveiros elétricos.  

Haveria uma maior disseminação do GN na sociedade brasileira, caso houvesse 
uma parceria entre os distribuidores de GLP. As empresas deveriam se unir para 
reivindicar um novo código de obras que possuiria a infraestrutura que satisfaça a 
entrada do GLP nas residências. Assim, os preços dos aquecedores ter uma queda e 
consequentemente a produção destes equipamentos em solo brasileiro. 

O GNV (Gás Natural Veiculado) é um derivado do GN que poderia também 
pode ser um combustível com uma demanda de consumo dentro do Brasil. O Brasil 
tem um excedente de produção de gasolina, um programa de combustível alternativo 
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que é o álcool e o diesel, mas este último é importado cerca de 10%. Logo, o mais 
correto seria deslocar o diesel e evidenciar o uso do GNV. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do setor de produção de energia sofrerá grandes mudanças 
com o capital gerado com os recursos encontrados na camada Pré-Sal. Decidir 
corretamente o destino dos royalties é um passo que precisa ser decidido o mais 
rápido possível para o bem do país. Uma saída interessante para utilização desse 
capital seria a criação de uma agenda para energias renováveis, onde se possa planejar 
a forma com que o dinheiro será investido para a produção de energia limpa. 

Além disso, precisa-se que as discussões em relação a divisão dos royalties 
avance à passos mais longos. Um estado não pode ser superior aos outros porque o 
local de onde os recursos serão retirados está há poucos metros de distância. Todas as 
questões anteriores à descoberta da camada eram realizadas com um acordo de que o 
petróleo era um bem nacional e esse pensamento acabou sendo descartado 
imediatamente após as descobertas na camada. Atualmente, a questão do destino dos 
recursos necessita de mais movimento por parte dos políticos e uma drástica redução 
na região das discussões. 

Percebe-se também que o capital necessário para produção energética a partir 
de combustíveis fósseis apenas irá crescer com o passar do tempo, enquanto o preço 
para produzir energia renovável irá diminuir (graças aos avanços nas áreas 
tecnológicas). Entretanto, o retorno financeiro com a produção proveniente dos 
combustíveis ainda deve manter-se maior do que as das energias renováveis por algum 
tempo. Os recentes eventos relacionados à camada Pré-Sal não ajuda o estado da 
energia limpa, assim como o fato de que a energia produzida por hidrelétricas 
continua sendo leiloada a preços banais. Os produtores lucrarão muito mais em curto 
prazo investindo no petróleo e gás, o que faz com que a atenção nos recursos 
renováveis diminua. 

A transição para as energias renováveis está mais complicada, mas é sempre 
importante ressaltar o potencial astronômico do Brasil no campo de produção de 
energia. Um país que já possuía um imenso potencial hidrelétrico e eólico, agora ganha 
um apoio gigante com as descobertas na camada Pré-Sal. Com o passar do tempo e o 
aumento da necessidade por recursos renováveis, veremos uma diminuição da 
participação do petróleo e gás na matriz energética brasileira. Entretanto, é um tempo 
bastante longo. Enquanto eles não chegam, seria importante se o país investisse parte 
do capital na educação, fazendo com que o Brasil crie mão de obra de alta qualidade 
para poder administrar o futuro energético do país. 
         Ao fim da discussão dos assuntos relacionada ao gerenciamento da produção de 
petróleo e gás natural através das parcerias público-privadas, puderam-se obter 
algumas conclusões a cerca do mesmo. Primeiramente, discutiu-se sobre a crise que 
trouxe mudanças significativas a Matriz energética brasileira. O governo optou pela 
atividade de privatização das empresas ligadas ao setor elétrico brasileiro. 
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         Com a privatização as competições entre as atividades, que eram então somente 
especificas das empresas estatais, obteve um grande aumento. Porém depois de toda 
essa crise no setor elétrico e também com a privatização da empresas, o governo 
reestruturou-se, mas a privatizações continuaram. A atividade de transmissão da 
energia elétrica passou a ser encarregada pelas empresas privadas, que antes eram 
das empresas públicas. A partir desse momento começou a surgir a possibilidade da 
adoção da parceria público-privada. 
         O governo foi o que mais se beneficiou com a parceria. Não precisou aplicar todos 
os seus recursos na área de produção energética. Podemos abstrair também que 
quando as empresas estão inseridas em um meio competitivo, fazem de tudo para 
gerar bons resultados. A parceria público-privada foi uma excelente saída para o 
governo, por que projetos pelas empresas privadas, obtendo se conciliaram os 
recursos financeiros do governo e os investimentos em pesquisas e assim ótimos 
resultados. 
         Pôde-se concluir também que existem vários tipos de parcerias público-privadas, 
e também várias empresas que utilizam essa parceria. Com a descoberta, a poucos 
anos, da camada Pré-sal, puderam-se tirar algumas perspectivas, e uma delas é a 
criação de algumas empresas que irão gerenciar a produção dos recursos energéticos 
gerada com a exploração da camada Pré-sal.  
         Foi apresentada uma sugestão, que essas empresas que serão provavelmente 
criadas, utilizassem a parceria público-privada para gerenciarem essa produção. Pois se 
sabe que o recurso financeiro que será gerado pela produção do petróleo, Gás Natural 
e derivados será imenso. Se esses recursos não forem bem aplicados, poderão acabar 
rapidamente, e a parceria público-privada seria uma ótima opção. 
         Outra questão levantada era: é necessário que haja uma nova fonte renovável em 
questão para substituir alguns campos de demanda do petróleo. O GN pode fazer esse 
papel uma fez que o país possui o acúmulo deste produto. Para que o Gás Natural 
possua uma demanda no Brasil, é necessário que os propensos consumidores tenham 
em suas mentes o conhecimento a cerca do combustível e suas vantagens. Dessa 
forma, o GN teria realmente uma demanda satisfatória. Para que isso ocorra, é 
necessário que os formadores de opinião que deveriam avaliar o produto e entender 
seus benefícios que posteriormente iriam divulgar para as massas e influenciá-las. 
Também é necessário é a criação de uma regulamentação clara para que possa atrair 
investidores que não fiquem temerosos. O MME iria delimitar as possíveis utilizações e 
objetivos do combustível aqui, no Brasil. 
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RESUMO  
 
O Grupo de Pesquisa Mineral do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) apresenta neste artigo a importância da Geologia 
Médica, bem como seu uso como instrumento 
necessário à sociedade, em particular no que se diz 
respeito ao estudo de caso no município de São 

Fernando/RN, o qual apresenta elevado índice de casos 
de câncer, o que pode ter relação direta ou indireta com 
a antiga atividade garimpeira pelo ouro que existia na 
região, principalmente em relação aos elementos 
químicos utilizados para exercer tal atividade. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Geologia médica, São Fernando, câncer, garimpo.  

 

MEDICAL USE OF GEOLOGY AS A TOOL FOR EXPLANATION OF HIGH INDEX OF CANCER IN THE 
MUNICIPALITY OF SÃO FERNANDO/RN 

ABSTRACT  
 
The Mineral Research Group, Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte (IFRN) This article presents the importance of 
Medical Geology as well as its use as an 
instrument necessary for society, in particular 
with regard to the study case in the city of San 

Fernando / RN, which has a high rate of cancer 
cases, which may have direct or indirect relation with 
the old gold mining for gold that existed in the region, 
especially in relation to chemicals used to exercise 
such activity. 

 
 

 KEY-WORDS: Medical geology, São Fernando, câncer, prospecting. 
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USO DA GEOLOGIA MÉDICA COMO INSTRUMENTO PARA EXPLICAÇÃO DO ELEVADO ÍNDICE 

DE CÂNCER NO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN 

 
INTRODUÇÃO 
 
A geologia médica, apesar da sua importância, ainda não é muito conhecida e possui pouca divulgação na 
sociedade em geral como também no meio do corpo discente e docente. Dessa forma, para que a mesma se 
torne conhecida por todos é preciso que trabalhos acadêmicos sejam realizados com tal fim.  

Por esse motivo, e juntamente com o caso emblemático do município de São Fernando/RN, viu-se a 
oportunidade de fazer uso das ferramentas propiciadas por tal ramo da geologia para tentar estabelecer uma 
relação dos casos de câncer com a atividade garimpeira antes estabelecida nessa localidade, como também no 
seu entorno, e assim propiciar a tomada de decisões por parte das autoridades governamentais, bem como das 
autoridades médicas e geológicas para minimizar tais problemas, tanto de saúde pública quanto ambiental.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Sabe-se que os seres vivos estão propícios a muitas doenças, dentre elas as que são específicas ou de maior 
incidência em determinada região, as quais estão intrinsecamente associadas a componentes ambientais, sejam 
naturais ou produzidos pelo ser humano. Dessa forma, quando casos de determinada moléstia se destaca de 
forma a não se ter certeza de sua origem, torna-se necessário fazer um estudo para tentar identificar sua 
procedência, o que pode ser feito a partir de instrumentos de diagnóstico para analisar determinadas 
características da região em estudo, sejam familiares ou alimentares, como também avaliar a distribuição 
geográfica da doença e tentar estabelecer relações com as características ambientais locais. 

Assim, nos casos em que as doenças analisadas possuem origem relacionada ao excesso ou a carência de 
elementos químicos dos minérios e rochas da localidade, entra a ação da Geologia Médica, a qual segundo o 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) trata-se a ciência que estuda a influência de fatores geológicos ambientais 
relacionados à distribuição geográfica das doenças humanas e dos animais, bem como 

 

compreende o desenvolvimento de projetos em regime de 
parcerias, objetivando fornecer aos gestores da saúde pública 
elementos para a correlação entre as anomalias geoquímicas 
naturais ou artificiais do meio físico (solo e água) e a incidência de 
endemias entre a população, propiciando a formulação de políticas 
preventivas. Visa a apoiar a aplicação do conhecimento das 
geociências a fim de superar problemas na área da saúde. 

 

Com isso, tem-se a hipótese de que os casos de câncer no município de São Fernando/RN possuem algum tipo de 
relação com a atividade garimpeira pelo ouro estabelecida na região, pois para exercer tal atividade se faz 
necessário o uso de metais pesados, principalmente o mercúrio, o qual possui elevado grau de periculosidade, já 
que sua intoxicação do homem de forma gradativa afeta o sistema nervoso e o exócrino, podendo até mesmo 
causar câncer. Então, tal suspeita poderá ser afirmada, ou não, com a ajuda da Geologia médica. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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Para que o projeto dê resultado é necessário que se paute em seus objetivos, de forma que em função deles um 
trabalho seja realizado e desenvolvido. Com base nisso, as principais metas a serem alcançadas são: 

• Conhecer os instrumentos da geologia médica e sua importância. 
• Estabelecer relação direta ou indireta dos casos de câncer em São Fernando/RN com a antiga atividade 

garimpeira pelo ouro na região e em seu entorno. 
 

 

METODOLOGIA  

 

Trabalho de campo 

A partir das pesquisas feitas pelo Grupo de Pesquisa Mineral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) sobre a origem dos casos de câncer no município de São Fernando/RN, 
surgiu a necessidade de uma pesquisa em loco, para que dessa forma pudesse ser feita uma comparação entre 
os dados coletados a partir de pesquisas bibliográficas e os coletados no próprio local em análise.  

Para isso, a viagem de campo se deu com o objetivo de fazer uma análise geológica do local, a partir da medida 
da radioatividade das áreas dos antigos garimpos da região, bem como no centro da cidade e em sua periferia. 
Além de realizar também entrevistas aos moradores do município, com questionários bem específicos, sendo um 
para a população em geral a fim de saber se os mesmo seriam detentores de informações sobre a origem dos 
casos de câncer, ou se conheciam alguém que trabalhou no garimpo pelo ouro e depois desenvolveu tal doença, 
ou até mesmo outras; outro direcionado aos funcionários da saúde da localidade, com o objetivo de tomar posse 
dos dados numéricos e reais dos casos da doença em análise; e finalmente um último destinado aos garimpeiros 
da região, visando saber as condições de trabalho com também as condições de saúde dos mesmos após 
trabalharem no garimpo em São Fernando/RN. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados alcançados tanto com as pesquisas bibliográficas quanto com o trabalho em campo geraram 
dúvidas a respeito da relação almejada pelo projeto, visto que a partir dos dados coletados em loco verificou-se 
que a maioria das pessoas as quais desenvolveram câncer são mulheres, principalmente donas de casa, 
vitimadas pelo câncer de mama, enquanto que os homens portadores da doença em sua maioria desenvolvem 
câncer de pele, e são agricultores.  

Entretanto, com a análise radioativa do local detectou-se maior presença de radioatividade no centro da cidade, 
levando a crer que os casos de câncer em São Fernando/RN ainda podem ter relação com metais pesados, 
todavia vê-se necessário mudar os rumos de análise do projeto de pesquisa, a fim de alcançar o objetivo deste 
trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho de campo que se deu nos dias 13, 14 e 15 de outubro do presente ano, espera-se que as 
relações objetivadas com tal trabalho sejam efetivamente comprovadas, e medidas possam ser tomadas para 
mudar ou pelo menos minimizar tal realidade no município estudado, como também em outros quando 
necessário. 

Com isso, torna-se necessário fazer agradecimentos a quem contribuiu com a pesquisa: Mario Tavares de oliveira 
Cavalcanti Neto, líder do Grupo de Pesquisa Mineral e elaborador do projeto em foco, e Jossylúcio Jardell, 
professor de geoprocessamento do IFRN e integrante do Grupo de Pesquisa Mineral, que contribuíram com total 
apoio e orientação quando necessário. 
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RESUMO  
 
A descoberta de que existem números que não são 
racionais foi feita pelos pitagóricos á mais de 2500 
anos. Essa descoberta foi responsável por 
mudanças fundamentais na matemática do século 
V a.C, essencialmente no campo da geometria, 
além disso, pôs fim a doutrina pitagórica de que 
tudo podia ser expresso ou explicado através de 
números. Foi só em meados do século XIX que os 
números irracionais entraram de fato na aritmética, 
graças à contribuição de vários matemáticos. Neste 
trabalho, abordaremos algumas questões relativas 
à infinitude do conjunto dos números irracionais. 
Para tanto, usaremos um resultado advindo da 

teoria dos números que garante que o conjunto 
dos números primos não é finito. A partir desse 
resultado, mostraremos, através de uma 
construção algébrica, a existência de um conjunto 
infinito de sequências infinitas de números 
irracionais. Além disso, faremos uma abordagem 
histórica da construção dos conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais e provaremos algumas 
de suas propriedades algébricas básicas. Esse texto 
destina-se a professores de matemática, a alunos 
do ensino básico e a todos que desejam ampliar 
seus conhecimentos a respeito do fascinante 
conjunto dos números irracionais. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Teoria dos números, infinitude, números irracionais 

 

THE INFINITY OF IRRATIONAL NUMBERS SET  

ABSTRACT  
 

In this article we will discuss some 
issues concerning the infinity of the set of irrational 
numbers. For this, we use a result of number 
theory which ensures that the set of prime numbers is 
not finite. From this result, we will show, 
through an algebraic construction, the existence 
of an infinite set of infinite sequences of irrational 
numbers. In addition, we approach a historic building of 
the sets of natural numbers, integers, rational and 

taste some of their basic algebraic properties. This 
text is intended for teachers 
of mathematics, elementary school students and 
all who wish to broaden their knowledge about 
the fascinating set of irrational numbers. 

 

 

 

 KEY-WORDS: number theory, infinity, irrational numbers. 
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A INFINITUDE DO CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS 

INTRODUÇÃO 
 

Foi por volta de 1960 que a noção de conjuntos foi introduzida no ensino básico, na maior 
parte dos países do mundo, inclusive no Brasil. Todos os conceitos matemáticos atuais podem ser 
formulados através da noção de conjuntos. A linguagem de conjuntos é hoje universalmente adotada 
na apresentação da matemática, ganhando esta posição por permitir dar as teorias desta ciência à 
generalidade que constituem sua característica principal (LIMA, 2006).  

 

Os conjuntos mais frequentemente encontrados na matemática são os conjuntos numéricos. 
Os números são entes abstratos que foram desenvolvidos pelo homem para permitir contar, medir, 
comparar etc. De um modo geral, a história dos conjuntos numéricos se perde na própria história da 
humanidade. 

  

SILVA (2010) no texto “A Aritmética de Peano e a Construção do Conjunto dos Números 
Inteiros”, faz uma abordagem sobre a construção de dois importantíssimos conjuntos numéricos, o 
conjunto dos números Naturais e o conjuntos dos números Inteiros. Já MONTEIRO (1969), no seu livro 
“Elementos de Álgebra” traz uma rigorosa construção do conjunto dos números Racionais. Finalmente, 
AVILA (2006) no livro “Introdução à análise matemática” apresenta importantes fatos sobre o conjunto 
dos números irracionais que é o objeto de trabalho deste texto. 

 

A descoberta dos números irracionais foi feita pelos pitagóricos a mais de 2500 anos e 
representou um momento de crise na matemática da época. Existem muitos relatos históricos de que 
foi Hipasus Metapontum1 (um dos discípulos de Pitágoras) quem provou primeiramente a existência 
dos números irracionais, em um momento em que os pitagóricos pensavam que os números racionais 
podiam descrever toda a geometria do mundo. 

 

Foi só em meados do século XIX que os matemáticos fizeram entrar na Aritmética, em 
termos rigorosos, os números irracionais que a geometria sugerira através de Pitágoras há mais de 
vinte séculos. No Brasil o hábito de incluir conjuntos no ensino básico perdura até hoje. No entanto, o 
que preocupa é a superficialidade que é dada a esse tema. Um exemplo disso é o fato de ainda ser 
bem comum alguns pensarem que o conjunto dos números irracionais seja bem reduzido, 
apresentando apenas um número limitado de elementos. Essa falsa ilusão é criada nas séries iniciais 
quando esse conjunto é estudado apenas superficialmente. 

 

Este texto, além de trazer alguns relatos históricos sobre o surgimento dos conjuntos 
numéricos, mostra através de uma sequência de resultados matemáticos que o conjunto dos 
irracionais é infinito. Neste sentido, em um primeiro momento fizemos uma pequena abordagem 
sobre os conjuntos ℕ, ℤ e ℚ. Em seguida, definimos o conjunto dos números irracionais e provamos 
importantes resultados relacionados a números racionais e irracionais. Finalmente, concluímos 
mostrando que o conjunto: 

 

ℐ = ��
�𝑝
𝑛 �  𝑛 𝜖  ℕ∗+ ∶  𝑝 > 1  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜� 

 
é um conjunto infinito de sequências infinitas de números irracionais, ou seja, cada elemento do 
conjunto  ℐ é uma sequencia formada infinitos números irracionais.  Garantindo assim a infinitude dos 
Irracionais.  

                                                           
1            Hípaso de Metaponto (em Grego clássico: Ἵππασος Μεταποντῖνος) foi um filósofo pré-socrático, membro 
da Escola pitagórica. Nasceu por volta do ano 500 a.C. em Metaponto, cidade grega da Magna Grécia situada no 
Golfo de Tarento, ao sul do que agora é a Itália. 
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OS NÚMEROS NATURAIS ℕ 
 

 À medida que o homem se civilizava as necessidades provocadas pelo sistema social 
conduziram através dos séculos ao modelo abstrato de contagem (um, dois, três, quatro, ⋯) que são 
os números naturais, Esses números chamam-se "naturais" justamente por surgirem "naturalmente" 
em nossa experiência com o mundo físico. Hoje podemos descrever o conjunto dos números naturais 
graças as notáveis contribuições feitas pelo matemático italiano Giuseppe Peano2 no limiar do século 
20. 

 

ℕ é um conjunto cujos elementos são chamados números naturais, de modo que, 
intuitivamente, quando n, n′∈ℕ, dizer que n′ é o sucessor de n significa que n′ vem logo depois de n, 
não havendo outros números naturais entre eles dois. O uso e as propriedades do termo "sucessor" é 
regido por algumas regras conhecidas como os axiomas de peano, são eles: 

 

(i) Todo número natural tem um único sucessor; 
 

(ii) Números naturais diferentes possuem sucessores diferentes; 
 

(iii) Existe um único natural, chamado um e representado pelo símbolo 1, que não é Sucessor de 
nenhum outro; 

 

(iv) Seja X um conjunto de números naturais (isto é, X ⊂ ℕ). Se 1 ∈ X e além disso, o  Sucessor de 
todo elemento de X ainda pertence a X, então X = ℕ. 

 

Tudo o que se sabe sobre o conjunto dos números naturais pode ser provado como 
consequência desses axiomas. O último axioma de Peano é conhecido como axioma da indução e é à 
base de um eficiente método de demonstração de proposições referentes a números naturais. Um 
engenhoso processo, chamado sistema de numeração decimal, permite representar qualquer número 
natural com o auxílio dos símbolos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, (LIMA 2006). Note, pelo primeiro axioma de 
Peano que o conjunto dos números naturais é infinito, já que todo natural possui um sucessor.  

 

Usando a simbologia moderna de conjunto podemos escrever: 
 

ℕ = {1, 2, 3, ...}. 
 

Por volta do século XVIII, o matemático Georg Cantor3 introduziu na literatura matemática o 
conceito de equivalência de conjuntos. Segundo Cantor, dois conjuntos são ditos equivalentes (ou 
equipotentes), tem a mesma cardinalidade ou ainda a mesma potência, quando é possível estabelecer 
uma correspondência que leve elementos distintos de um conjunto em elementos distintos do outro, 
todos os elementos dos dois conjuntos sendo objeto desta correspondência. 

 

Definição 1: Sendo Fn  o conjunto dos n primeiros números naturais, ou seja, Fn = { 1, 2, 3, ... ,n}. 
Dizemos que um conjunto A é finito quando existe um número natural n tal que A seja equipotente ao 
conjunto Fn. Diremos que um conjunto é infinito quando não for finito.  

 

Exemplo 1: Seja A o conjunto das vogais, ou seja, A= {a, e, i, o, u}. Para n = 5, é fácil observar  que A é 
equivalente a F5 = { 1, 2, 3, 4, 5}. Basta considerarmos a relação R = {(a, 1), (e, 2), (i, 3), (o, 4), (u, 5)}. 
Note que a relação R enumera as vogais, ou seja, a é a vogal número um, e é a vogal número dois e 

                                                           
2        Giuseppe Peano (Spinetta, Piemonte, 27 de Agosto de 1858 — Turim, 20 de Abril de 1932) foi um 
matemático italiano que fez importantes contribuições teóricas nas áreas de análise matemática, lógica, teoria 
dos conjuntos, equações diferenciais e análise vetorial. 
3       George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (São Petersburgo, 3 de Março de 1845 — Halle, 6 de Janeiro de 
1918) foi um matemático russo de origem alemã. Conhecido por ter elaborado a moderna teoria dos conjuntos. 
Foi a partir desta teoria que chegou ao conceito de número transfinito. 
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assim sucessivamente. Portanto, como existe uma correspondência entre A e Fn com n = 5 temos que 
A é finito. 

 

Definição 2: Diremos que um número p ∈  ℕ é primo se: 
(i) p ≠1 e p ≠ 0; 
 

(ii) Os únicos divisores de p são 1 e p. 
 

Teorema 1: (Euclides) O conjunto dos números primos é infinito. 
Demonstração: Ver DOMINGUES (1991), página 57. 

 
OS NÚMEROS INTEIROS ℤ 

 

Com o início do renascimento surgiu à expansão comercial, que aumentou a circulação de 
dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A 
maneira que eles encontraram de resolver tais situações consistia no uso dos símbolos + e -. Utilizando 
essa nova simbologia, os Matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de 
expressar qualquer situação envolvendo números positivos e negativos. Surgia então um novo 
conjunto numérico cuja representação usual, dada por Cantor, é:  

 

ℤ = {... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}. 
 

A letra ℤ significa Zahlen: número em alemão. Vale a pena ressaltar, que os números 
negativos já foram chamados de numeri absurdi (números absurdos) e numeri ficti (números fictícios) 
e só a partir do século XVI foram incorporados à condição de números por algebristas italianos e mais 
tarde, no século XIX, agrupados para formar o conjunto ℤ, (BOYER, 1974).  A infinitude de ℤ segue 
claramente da infinitude de ℕ.  

 

Denotaremos o conjunto dos inteiros não negativos por ℤ*+, ou seja,  
 

ℤ*+ = {1, 2, 3, 4, 5, ...} 
 

Definições 3.  
(i) Diremos que um número inteiro n é par quando existir um inteiro k tal que  n = 2k. 

 

(ii) Diremos que um número inteiro m é ímpar quando existir p ∈ ℤ tal que m = 2p + 1 ou 
equivalentemente, m = 2p – 1.  

 

Proposição 1: Se p é um número par então, 𝑝2 é par. 
Demonstração: Se p é par, pela (Definição 3) existe n ∈  ℤ tal que p = 2n. Logo  
 

p² = p ⋅ p = (2n)(2n) = 2(2n⋅n) = 2(2n²). 
 

Como n ∈  ℤ, temos que n² ∈ ℤ  e consequentemente 2n² ∈ ℤ.  Assim, p² = 2a, onde a = 2n² ∈  ℤ . 
Portanto, p² é par.                                                                                                                                                     ■ 
 

Proposição 2: Se p é ímpar então, p² é ímpar. 
Demonstração: Se p é ímpar, pela (Definição 3) existe n ∈  ℤ tal que p = 2n + 1. Logo  
 

p² = p ⋅ p = (2n + 1)(2n + 1) = 4n² + 4n + 1 = 2(2n² + 2n) + 1. 
 

Como n ∈  ℤ, temos: que n² ∈  ℤ e consequentemente (2n² + 2n) ∈  ℤ.  Assim, p² =  2a + 1, onde              
a = (2n² + 2n)  ∈  ℤ. Portanto, p² é ímpar.                                                                                                             ■ 

 
Corolário 1: A reciproca da (Proposição 1) é verdadeira, ou seja, se p² for par então p é par. 
Demonstração: De fato, caso contrário, p seria ímpar e assim pela (Proposição 2), p²  seria ímpar, um 
absurdo.                                                                                                                                                                      ■ 
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Corolário 2: A reciproca da (Proposição 2) é verdadeira, ou seja, se p² for ímpar então p é ímpar. 
Demonstração: É claro. Análogo, a prova do (Corolário 1).                                                                               ■ 

 

Definições 3: Uma sequência infinita é uma lista infinita de números  
 

(𝑎1,  𝑎2,  𝑎3,⋯ ,𝑎𝑛,⋯ ) 
 

em determinada ordem. Cada a representa um número denominado termo da sequência. O inteiro 
positivo n é denominado índice de 𝑎𝑛 e indica em que posição da lista 𝑎𝑛 ocorre. 
 

Representamos uma sequência por (𝑎𝑛)𝑛 𝜖 ℕ,  (𝑎1,  𝑎2,  𝑎3, ⋯ , 𝑎𝑛) ou simplesmente por 𝑎𝑛. 
 

Exemplo 2: 𝑎𝑛 = 2𝑛 com 𝑛 𝜖 ℕ é uma sequência infinita. De fato, note que podemos escrever 𝑎𝑛 
como (2, 4, 6, 8,⋯ ,2𝑛,⋯ ), ou seja, 𝑎𝑛 é uma sequência infinita de números pares. 

 
OS NÚMEROS RACIONAIS ℚ 

 

Os números negativos tiveram uma aceitação relativamente recente. No entanto, problemas 
envolvendo frações já eram resolvidos pelos babilônios e egípcios, levados pelas necessidades básicas 
do dia a dia, muitos séculos antes de Cristo. O papiro egípcio Ahmes (ou Rhind) data de 1700 a.C e 
contém, dentre outros, problemas envolvendo frações, (BOYER, 1974). 

 

De um modo geral, os Números Racionais surgiram para que fosse possível a resolução de 
equações do tipo 3x = 4, por exemplo. Representado por ℚ, que derivada da palavra inglesa 
"quotient", cujo significado claro é "quociente", hoje podemos definir precisamente o conjunto dos 
números racionais como sendo o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos sob 
a forma 

𝑝
𝑞
, sendo p, q ∈ ℤ e q ≠ 0, ou seja, 
 

ℚ = { 
𝑝
𝑞

: p, q ∈ ℤ e q ≠ 0, }. 
 

Em ℚ definimos a multiplicação a adição e a igualdade do seguinte modo 

Adição:  𝑎
𝑏

+ 𝑐
𝑑

= 𝑎𝑑+𝑏𝑐
𝑏𝑑

,   com b ≠ 0 e d ≠ 0; 
 

Multiplicação:  𝑎
𝑏
∙ 𝑐
𝑑

= 𝑎𝑐
𝑏𝑑

,  com b ≠ 0 e d ≠ 0; 
 

Igualdade:  𝑎
𝑏

= 𝑐
𝑑
⟺ 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐,  com b ≠ 0 e d ≠ 0; 

 

Diremos que uma fração 𝑎
𝑏
 é irredutível, quando não existir nenhum inteiro que divida 

a e divida b. Uma fração do tipo 𝑝
1
 é identificada com o inteiro p. Com esta identificação temos 

que ℚ contém ℤ como subconjunto (MONTEIRO, 1969). É claro que a infinitude de ℚ segue 
diretamente da infinitude de ℤ. 

 
 
 
 

A INFINITUDE DO CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS 
 

A descoberta de que existem números que não são racionais foi feita pelos gregos há mais de 
2500 anos. Pitágoras4 e seus discípulos observaram, para sua surpresa, que o comprimento da 

                                                           
4        Pitágoras de Samos (do grego Ο Πυθαγόρας ο Σαμιος) foi um filósofo e matemático grego que nasceu em 
Samos entre cerca de 500 a.C. e 570 a.C. e morreu em Metaponto entre cerca de 497 a.C. ou 496 a.C. 
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diagonal de um quadrado de lado unitário (que, de acordo com o Teorema de Pitágoras, corresponde 
ao número 2) não pode ser expresso como um número racional,.  

 

 
 

Figura 1: Diagonal “d” de um quadrado de lado unitário. 
 

Para os gregos esta descoberta foi responsável por uma grande crise na Matemática. A 
alternativa usada por Pitágoras foi, então, proclamar que alguns comprimentos simplesmente não 
poderiam ser expressos através de números, atitude um pouco controversa para um filósofo que dizia 
que o número é o principio de tudo.  

 

Afirma-se que foi Hipasus Metapontum quem provou primeiramente a existência dos 
números irracionais, em um momento em que os pitagóricos pensavam que os números racionais 
podiam descrever toda a geometria do mundo. Hípaso de Metaponto havia quebrado a regra de 
silêncio dos pitagóricos, revelando ao mundo a existência destes novos números. Isso havia feito com 
que estes o expulsassem da escola e erigissem uma tumba com seu nome, mostrando assim que, para 
eles, ele estava morto (BOYER, 1974). Existem relatos históricos mais extremistas que afirmam que 
foram os próprios pitagóricos que mataram Hipaso afogado. 

 

Para os conhecimentos matemáticos atuais é razoavelmente fácil mostrar que a diagonal de 
um quadrado de lado unitário não é um número racional, como mostraremos a seguir. 

 

Proposição 3: √2  ∉ ℚ. 
Demonstração: Vamos afirmar que √2 é racional. Assim, admitindo que a fração irredutível  𝑎

𝑏
  seja 

equivalente a √2 , onde a, b ∈ ℤ  e b ≠ 0. Temos: 
 

√2 = 
𝑎
𝑏
  ⇒  2 = 

𝑎2

𝑏2
  ⇒ a2 = 2b2 

 

Como b ∈ ℤ, temos que b2 ∈  ℤ. Logo, pela (Definição 3), a2 é um número par,  consequentemente, 
pelo (Corolário 1), a é par, daí, existe n ∈  ℤ tal que a = 2n. Assim, 
 

a2 = 2b2 ⇒ b2 = 2n2, 
ou seja, b2 é um número par, como consequência do (Corolário 1) b é par, o que contraria o fato de  𝑎

𝑏
 

ser irredutível. Portanto, temos que admitir que √2  ∉ ℚ.                                                                               ■        
                                                                               

Mais geralmente, a proposição anterior segue diretamente do Teorema a seguir. 
 

Teorema 2: Para todo número primo p>1,  �𝑝 ∉ ℚ. 
Demonstração: Se �𝑝 fosse racional, existiria uma fração irredutível 𝑚

𝑛
  equivalente a �𝑝, ou seja,       

�𝑝 = 𝑚
𝑛

 onde m e n ∈ ℤ, com n ≠ 0. Assim, 
 

p = 𝑚
2

𝑛2
 ⇒ m2 = pn2. 

 

Isso mostra que m2 é divisível por p, consequentemente m também é divisível por p (se m não fosse 
divisível por p,  m2 = m.m também não seria), ou seja, m = rp, com r ∈ ℤ. Segue então que: 
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m2 = pn2⇒ r2p = n2, 
 

o que significa que n também é divisível por p. Absurdo, caso contrário m e n seriam divisíveis por p, 
contrariando o fato da fração 𝑚

𝑛
  ser irredutível. Portanto, somos forçados a concluir que �𝑝 ∉ ℚ.             

■                                                                            
 

Só em 1872 o matemático alemão Dedekind5 fez entrar na Aritmética, em termos rigorosos 
os números irracionais que a geometria sugerira há mais de vinte séculos.  

 

Hoje, graças a contribuição de vários matemáticos ao longo tempo, podemos descrever 
precisamente o conjunto dos números irracionais como sendo aquele formado por todo número que 
não se escreve como a razão de dois números inteiros, mais precisamente, irracional é todo número 
que não é racional.  

 

A noção de cardinalidade ou potência de um conjunto permitiu que Cantor introduzisse e 
estudasse os conjuntos transfinitos, que nada mais são do que as potências dos conjuntos infinitos. Em 
particular, Cantor mostrou como ordenar os conjuntos segundo suas potências (ou segundo sua  
cardinalidade). Assim, denotando as potências com os mesmo símbolos que estamos denotando os 
conjuntos, podemos escrever ℕ = ℚ < 𝕀, onde ℕ, ℚ e 𝕀 denotam o conjunto dos números naturais, 
racionais e irracionais respectivamente. Essa ordem apresentada por Cantor nos permite afirmar que o 
conjunto dos números irracionais, possui uma ordem de “infinitude” maior que a ordem de 
“infinitude” dos “racionais”, (AVILA, 2006). Este fato é bastante intrigante se formos pensar 
racionalmente, “Como pode um conjunto infinito ter mais elementos que outro conjunto infinito?”.  

 

Lema 1. Se p é um número irracional e q é um número racional não nulo, então pq é irracional. 
Demonstração: De fato, seja k = 𝑎

𝑏
 e q =  𝑐

𝑑
 números racionais e p um número irracional tal que: 

p⋅ q = k 
então 
 

p. 𝑐
𝑑

 = 𝑎
𝑏

 ⇒ p =  𝑎
𝑏

 . 𝑑
𝑐
 = 𝑎𝑑

𝑏𝑐
 ∈  ℚ. 

 

O que é um absurdo, pois, p é um número irracional. Portanto, pq é um número irracional e segue o 
resultado.                                                                                                                                                                    ■                                                                            

 

Lema 2. A soma ou a diferença entre um número racional e um número irracional é um número 
irracional. 
Demonstração: Sejam a um número racional e α um número irracional. Se x = a + α  fosse racional, 
então α = x - a seria racional (pois é a diferença de dois números racionais), o que é absurdo. Portanto,     
a + α é irracional. Analogamente, mostra-se que a - α ou α - a são irracionais.                                            ■                                                                            

 

O (Teorema 2) e os (Lema 1)  e (Lema 2), constituem uma importante ferramenta para construção de 
sequências de números irracionais, como mostra o teorema a seguir. 

 

 Teorema 3. Para todo primo p > 1 e n inteiro não negativo. O conjunto  
 

ℐ = ��
�𝑝
𝑛 �  𝑛 𝜖  ℤ∗+: 𝑝 > 1  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜� 

 

é um conjunto infinito de sequências infinitas de números irracionais.  
Demonstração: Observe que para todo inteiro n ≠ 0, temos 1

𝑛
 ∈ ℚ e pelo (Teorema 2), para todo primo 

p>1, �𝑝 é irracional. Então,   
 

                                                           
5     Julius Wilhelm Richard Dedekind (Outubro de  1831 – Fevereiro de 1916) nasceu em Braunschweing, 
Alemanha. Foi um importante matemático, apresentando diversas contribuições para álgebra e análise. 
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√𝑝
𝑛

 = 1
𝑛 �𝑝, 

 

é o produto de um racional por um irracional que pelo (Lema 1), resulta em um número irracional. 

Assim, para todo n inteiro e p >1 primo, chegamos à conclusão que √𝑝
𝑛

 é um número irracional. Como ℤ 

é infinito, segue que a sequência �√𝑝
𝑛
�  𝑛 𝜖  ℤ∗+  é uma sequência infinita de números irracionais.  

Por outro lado, note que para cada p >1 primo, fixado, teremos uma sequência infinita �√𝑝
𝑛
�  𝑛 𝜖  ℤ∗+de 

números irracionais. Como pelo (Teorema 1) o conjunto dos números primos é infinito, segue que 
teremos infinitas sequências infinitas de números irracionais e todas essas sequências são elementos  
do conjunto ℐ . Portanto, concluímos que ℐ é um conjunto infinito de sequências infinitas de números 
irracionais.       
                               

Corolário 3:  O conjunto dos números irracionais é infinito. 
Demonstração: É claro, basta observar que cada elemento do conjunto  ℐ é uma sequencia formada 
infinitos números irracionais.                                                                                                                                  ■            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pelo (Lema 2) segue diretamente que os conjuntos  

𝒦 = �𝑞 + �𝑝:   𝑞 𝜖 ℚ e p > 1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 � 
e  

𝒥 = �𝑞 − �𝑝:   𝑞 𝜖 ℚ e p > 1 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 � 
são também conjuntos infinitos de números irracionais, note que os elementos desses conjuntos são 
soma (ou diferença) de um racional com um irracional.  É claro que 𝒦 e 𝒥 são subconjuntos do 
conjunto dos números irracionais.                                                                                                                         ■ 

       

METODOLOGIA 

 Para construção deste artigo, foi realizada uma extensa revisão histórica e teórica sobre o tema, 
buscando os seus principais conceitos, suas principais aplicações e a sua evolução ao longo do tempo. 
Estruturamos o texto de modo a trazer uma sequência de relatos históricos sobre o conjunto dos 
números, naturais, inteiros, racionais e irracionais, provamos algumas de suas propriedades algébricas 
e por fim construímos um conjunto infinito, cujos elementos são sequências infinitas de números 
irracionais, mostrando assim, a infinitude do conjunto dos irracionais. O texto não foi elaborado com o 
objetivo de desenvolver metodologias de ensino, nem tão pouco apresentar propostas pedagógicas ou 
relatos históricos sobre o tema.  Esse artigo destina-se a professores de matemática, a alunos do 
ensino básico ou superior e a todos aqueles que se interessam por estudos em matemática pura ou 
aplicada.  

CONCLUSÃO 

1225



SOUZA & SANTOS (2011) 
 

 

 

O conjunto dos números irracionais é fascinante. É surpreendente saber que existem números que não 
são obtidos a partir do quociente de dois números inteiros. Além disso, é mais surpreendente ainda, 
saber que existe uma quantidade infinita desses números. Nesse texto, pudemos usar o fato de 
existirem infinitos números primos (Ver Teorema 1) e algumas manipulações algébricas, para fazer 
uma construção de um conjunto com uma quantidade infinita de elementos, onde cada elemento é 
uma sequência com infinitos termos, sendo cada termo dessa sequencia  um número irracional (Ver 
Teorema 3). Na sua essência o texto foi elaborado com o propósito de contribuir para ampliar os 
horizontes daqueles que tem interesse em conhecer algo a mais sobre o conjunto dos números 
irracionais. 
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RESUMO  
 
O conceito de função é uma parte importante 
da matemática, por influenciar várias outras 
ciências, tais como: física, biologia e ciências 
sociais. Hoje em dias as escolas se prendem a 
explicar apenas os tipos de função, e como 
resolve-las.  Sem dar a importância devida ao 
surgimento de tal conceito. De acordo com os 
livros matemáticos as funções podem ser 
encontradas em três tipos, as injetoras, 
sobrejetoras e bijetoras.  
Porém o conceito de função nem sempre foi 
bem organizado como o que vemos hoje, ele 
veio sofrendo várias alterações ao decorrer 

do tempo, para que se chegasse ao conceito 
que temos nos dias de hoje. Com a ajuda de 
vários estudiosos foi possível elaborar um 
conceito coerente e verdadeiro.  Dentre os 
estudiosos se destacam: René Descartes, 
Kepler e Galileu, Leibniz, Johann Bernoule, 
Leonard Euler, Lejeune Dirichlet entre outros. 
O último conceito publicado sobre função, 
até agora, leva o nome do célebre 
matemático Lejeune Dirichlet, onde o mesmo 
fala que para cada valor x é existe um 
elemento y, também conhecido por f(x). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conceito de função, história das funções, variáveis. 

 
LEARNING FROM HISTORY OF FUNCTIONS 

 
ABSTRACT 
 
The concept of function is an importat part of 
mathematics, to influence several other 
sciences such as physics, biology and social 
sciences. These days schools are related only 
to explain the types of function, and how to 
solve them. Without giving due importance 
to the emergence of the concept. According 
to the books mathematical functions can be 
found in three types injectors, surjective and 
bijective. 

But the concept of function was not always 
well organized as we see today, it has 
undergone Leibniz, Johann Bernoule, Leonard 
Euler, among others Lejune Dirichlet. The last 
published concept of function, so far named 
after the famous mathematician Lejune 
Dirichet, where it says that for each x value 
there is an element y, also known as f(x).

 

KEYWORDS: concept of functions, history of functions, variables 
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INTRODUÇÃO 
  
 Foi decidido trabalhar com o tempo em relação aos trabalhos de 
cada ajudante da formação do conceito de função, mostrando a importância, o 
objetivo de ter mudado, e as mudanças que ocorreram no conceito. O tema foi 
escolhido por ser um tema curioso e que não é trabalhado na escola. Logo, é possível 
adquirir novos conhecimentos em relação a matemática, e, aprender mais sobre como 
o conceito foi elaborada até chegar aos dias de hoje. 

 
A história das funções 
  
 O conceito de função é um dos mais importantes da matemática 
por existirem várias definições. Em outras palavras uma função é uma maneira de 
associar a cada valor do argumento x um único valor da função f(x). Utilizamos em 
várias áreas do conhecimento, tais como, física, biologia, ciências sociais, etc.  
 Mas este conceito não foi sempre como o conhecemos hoje. Ele 
veio se modificando ao decorrer do tempo, até chegar ao que temos hoje. 
 Na escola costumamos estudar apenas os tipos de funções, e como 
podemos aplica-las. De acordo com os livros matemáticos as funções podem ser 
classificadas em três tipos. São elas: função sobrejetora, função injetora e função 
bijetora. 
 
Função sobrejetora 
 
 É aquela cujo conjunto imagem é igual ao contradomínio. I= f(x) 
 

 
Figura 1: representação de função sobrejetora. Retirada do 

site:http://www.colegioweb.com.br/matematica/funcoes-sobrejetora-injetora-e-
bijetora.html 

Função injetora 
 Uma função y = f(x) é injetora quando diferentes elementos do seu 
domínio possuem imagens diferentes. 
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Figura : representação de função injetora. Retirada do 

site:http://www.colegioweb.com.br/matematica/funcoes-sobrejetora-injetora-e-
bijetora.html 

 
Função bijetora 
 Uma função é bijetora , quando é ao mesmo tempo , injetora e 
sobrejetora, ou seja, cada elemento do domínio tem apenas um elemento no 
contradomínio e ainda o conjunto imagem é igual ao contradomínio.  
 

  
Figura 3: representação de função bijetora. Retirada do 

site:http://www.colegioweb.com.br/matematica/funcoes-sobrejetora-injetora-e-
bijetora.html 

 
 O conceito de função nem sempre foi assim, ele vem evoluindo ao 
decorrer do tempo, desde a antiguidade até hoje.  
 Na antiguidade o que se entendia a respeito de função era muito 
pouca. Os matemáticos babilônios usaram as funções em diversas coisas, tais como, 
inversos, quadrados, raízes quadradas, cubos, raízes cúbicas,etc. Os gregos tentavam 
determinar algumas leis, e procuravam relacionar quantidades física. por exemplo, 
alturas dos sons e comprimentos das cordas vibrantes. 
 Na idade média, basicamente no século XVI as escolas de Oxford e 
de Paris tiveram o mérito de tentar quantificar certas qualidades ou fenômenos como 
o calor, a densidade e a velocidade. A partir daí começaram a estudar movimentos, 
velocidades, acelerações, etc. Nessa mesma época o sábio Nicole Oresme apresentou 
a primeira representação gráfica conhecida de uma função. 
 Na idade moderna, durante o séc. XVII começa a surgir o conceito 
de função de forma mais completa. Alguns estudiosos foram de total importância para 
o desenvolvimento do conceito de função no século XVII, dentre eles: Kepler, Galileu, 
Descartes, Newton e Leibniz.  
 A ideia de função que temos hoje foi resultado da pesquisa de 
muitos estudiosos ao longo dos anos, onde cada um contribuiu com o que pôde. É 
através disso que surge o sentido para a seguinte afirmação, atribuída a Newton: "Se 
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eu vi um pouco mais longe do que outros, foi porque me apoiei nos ombros de 
gigantes... "  
Dentre os estudiosos que contribuíram para a criação do conceito de função se 
destacam: 
 René Descartes: Descartes representou a função através de eixos 
cartesianos. E chegou a definir função como:”qualquer potência de x, como x²,x³,...”  
 Kepler e Galileu: contribuíram com o estudo das leis dos 
movimentos planetários(http://www.on.br/glossario/alfabeto/l/leis_de_kepler.html). 
Porém eles deram apenas uma contribuição, ou seja, o que eles descobriram não foi 
chamado de função. 
 Leibniz: Utilizou o termo função para mostrar a relação entre duas 
grandezas que variam segundo uma lei. Um dos objetivos de Leibniz foi de encontrar 
no gráfico os valores máximo e mínimo. Ele usou a palavra “função” para representar 
quantidades que dependem de uma variável. 
 Johann Bernoule: criou a primeira definição organizada de fução. 
Bernoulli usou a letra grega fi para representar uma função de uma variável. “ Segundo 
Johann Bernoule (1667-1748): função de uma magnitudevariável à quantidade compo 
de alguma forma por esta magnitude variável e por constantes.” 
 Leonard Euler: Euler aprofundou o conceito de função ao longo da 
sua vida e foi o primeiro matemático a usar a notação f(x). Depois de Euler, o conceito 
de função evoluiu ainda mais, tendo bastante utilidade em outras ciências.  

Lejeune Dirichlet é responsável pela criação do conceito utilizado 
nos dias de hoje, onde diz que para cada valor x existe um elemento y, também 
conhecido por f(x), ou seja, diz-se que y é função da variável independente x. 
 

CONCLUSÃO 

Ao final do trabalho concluiu-se que o conceito de função passou 
por várias modificações ao decorrer do tempo, até chegar ao que temos hoje, de 
forma que vários estudiosos puderam contribuir com uma pequena parcela para a 
construção de um dos conceitos mais utilizados nas escolas, por grande parte dos 
alunos e professores, o que o torna de fundamental importância.  
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RESUMO 

O trabalho que vamos apresentar trata 
da história da criação dos logaritmos, no qual 
apresentaremos as principais contribuições de 
três matemáticos que se envolveram na 
criação e continuidade dos estudos sobre 
logaritmo, que são eles: Napier, Bürgi e Henry 
Briggs, esse ultimo deu continuidade ao 
logaritmo de Napier. Também mostraremos 
como eles faziam uso das progressões 
geométricas e aritméticas na resolução dos 
logaritmos nos tempos em que eram usadas 
para simplificar enormes cálculos de 
multiplicação e divisão, que através das 

progressões transformavam-se em simples 
somas e subtração. 

A partir desse estudo a cerca da 
história dos logaritmos, será apresentada a 
evolução dos logaritmos para se chegar as 
formas logarítmicas que conhecemos hoje. 
Trataremos de mostrar vantagens e 
desvantagens de usar o antigo método ou o 
novo método que conhecemos nos dias de 
hoje, dizer qual é o que se torna mais fácil, 
pratico e de melhor entendimento aos alunos e 
estudiosos do ramo da matemática e outras 
ciências. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Logaritmos, Progressão Aritmética, Progressão Geométrica. 
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LEARNING FROM HISTORY OF LOGARITHMS 

 
ABSTRACT  
 
The work we presente deals with the history of 
the creation of logarithms, in which present 
the main contributions of three 
mathematicians, who were involved in the 
creation and continuation of studies on the log, 
which they are: Napier, Bürgi and Henry Briggs, 
the latter continued to logarithm of Napier. We 
will also show how they made use of the 
geometric and arithmetic progressions in the 
resolution of the logarithm in the days that 
were used to greatly simplify calculations of 
multiplication and division, through the 

progressions that turns into simple addition 
and subtraction. 

From this study about the history of 
logarithms, you see the evolution of logarithms 
toachieve logarithmic form we know today. We 
will show advantages and disadvantages of 
using theold method or new method that we 
know today, say what you make it easy, 
pratical and a better understanding of students 
and scholars of the branch of mathematics and 
other sciences.

 
 
 

KEYWORDS: Logarithm, geometric progressions, arithmetic progressions. 
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APRENDENDO ATRAVÉS DA HISTÓRIA DOS LOGARITMOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

O banner a ser apresentado, trata-se de um estudo feito na história da criação dos 
logaritmos. Queremos mostrar algumas vantagens e desvantagens de usar o antigo 
método ou o novo método para resolução dos grandes cálculos, conhecidos como 
logaritmos, além de apresentar os principais matemáticos que se empenharam longo 
tempo de sua vida, para o descobrimento e pensamento de tal método, mostrar os 
artifícios que o mesmo usava como inicio de pensamento. Visamos também dissertar 
acerca do resignificado dado pelos autores, acerca do conceito e da compreensão de 
logaritmo, diante do conhecimento dos distintos conceitos atribuídos à esta teoria no 
decorrer de seu desenvolvimento histórico.  

 

A descoberta dos logaritmos 

 
Os logaritmos como instrumentos de cálculo surgiram por volta do século XVII, 

onde eram usados para fazer simplificação de grandes cálculos de multiplicação e divisão, 
transformando-o em simples somas e divisões. 

Nessa época houve matemáticos que se interessaram em tentar facilitar enormes 
cálculos que eram usados nas navegações e na astronomia, em simples operações de 
soma e subtração com o uso dos então logaritmos, entretanto, nesse tempo não havia 
nenhum conceito de base adequado para logaritmos, pois eram resolvidos através de PA 
e PG, onde a PG se iniciava com o número 1. 

Havia uma concepção, ou o chamado ponto inicial para o envolvimento dos 
logaritmos na vida humana, onde se usava dois pontos em movimento, em que um fosse 
uma progressão aritmética e outro uma progressão geométrica, como referencia e com o 
uso da PA e da PG fazia a resolução dos logaritmos. 
 
 
O logaritmo de Napier 
 
 

John Napier (1550-1617), escocês, teólogo, matemático e inventor, foi o 
responsável por publicar as primeiras tábuas de logaritmos, chamados de logaritmos 
Neperianos. 
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Figura 1: Tabua de logaritmo. 

 
Napier passou boa parte de sua vida interessado em estudos para a simplificação 

de cálculos, cerca de 20 anos, ele passou se dedicando a esse assunto, antes de fazer suas 
publicações sobre logaritmos. 

Enquanto Napier refletia sobre esse assunto, recebeu informações sobre o 
método da prostaférese, que era muito utilizado na astronomia. A prostaférese são as 
relações trigonométricas que relacionam produtos com somas e subtração. Segundo 
Oliveira (2005): “Regras de prostaférese eram fórmulas que transformavam um produto 
de funções numa soma ou diferença (daí o nome meprosthaphaeresis, palavra grega que 
significa adição e subtração). Eram também conhecidas como fórmulas de Werner”. 

Essa informação encorajou Napier a publicar seu primeiro livro em 1614, 
intitulado “Uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos”. Vejamos como Napeier 
entendia seus logaritmos analisando as seguintes equações. 

Aritmética: 0 1 2 3 4 5 6 7 8...Equação I 

Geométrica: 1 2 4 8 16 32 64 128 256...Equação II 

Se considerarmos os termos, há uma relação entre os termos da progressão 
aritmética como expoentes (potências) de 2, os termos correspondentes na progressão 
geométrica representam a quantidade resultante da operação indicada. Assim, 2⁰=1; 
2¹=2; 2²=4; 2³=8, 2⁴=16 e 2⁵=32, assim sucessivamente. Chamando-se 2 de base, cada 
termo da progressão aritmética é o logaritmo correspondente na progressão geométrica. 
Segundo Oliveira (2005): 

Napier explicou esta noção geometricamente da seguinte maneira: um 
ponto S move-se ao longo de uma linha reta, AB, com uma velocidade, 
em cada ponto S1B. Outro ponto R move-se ao longo de uma linha sem 
fim, CD, com uma velocidade uniforme, igual à velocidade inicial de S. Se 
dois pontos partem de A e C ao mesmo tempo, o logaritmo do número 
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medido pela distância S1B é medido pela distância CR1. Por esse 
método, à proporção que S1B diminui, seu logaritmo CR1 aumenta. 

 

Napier não tinha conceito de base de um sistema de logaritmos, pois sua definição 
era diferente da nossa, já que no caso da PG não se iniciava com 1. Logo após a 
publicação dos trabalhos de Napier, grandes tábuas de logaritmos foram logo construídas 
na base 10 e na base natural “e” ou neperiana.  

Entretanto, as primeiras tábuas de logaritmos continham imprecisões, 
periodicamente denunciadas e corrigidas. Mas esse era um processo de calculo muito 
dispendioso, o que incentivou pesquisas para se descobrir maneiras mais simples de se 
calcular esses logaritmos. Isso o que deu um grande impulso para chegarmos as formulas 
de hoje, de resolução de frações logarítmicas. 

Logaritmo de Bürgi 

 
Jost Bürgi (1552-1632), suíço, fabricante de instrumentos para a astronomia, 

matemático e inventor. 
Existem evidencias de que os trabalhos de Bürgi a cerca dos logaritmos já 

estivessem em andamento desde 1588, mas as publicações de suas tabuas de logaritmos 
ocorrem apenas em 1620, que foi editado num livro, sob o titulo de: “Tabuas de 
progressões aritméticas e geométricas”. O titulo se deve a conexão que Bürgi teria 
estabelecido entre progressões e os logaritmos, provavelmente que nem Napier inspirado 
no método da prostaférese. 

JostBürgi apresentou suas tabuas de progressões aritméticas e geométricas, estas 
eram em geral quase idênticas as apresentadas por Napier, a diferença era apenas a sua 
base, qual seja, (b=1,0001) e limitavam-se a aperfeiçoar as tábuas de juros compostos de 
Stevinus. Segundo MENDES e SOARES (2008): 
 

A escolha de B=1,0001 como razão da PG, objetiva fazer com que suas 
potências ficassem muito próximas entre si; e começar essa progressão 
10 elevado a 8 era um expediente para evitar números decimais. 

Logaritmo de Henry Briggs 

 
Em 1615 Briggs visitou Napier em sua residência, e discutiram possíveis 

modificações no método dos logaritmos. Briggs propôs o uso da potencia de 10 (dez), e 
Napier falou que já havia pensado nisso e concordava. Existem evidencias de que Napier 
havia proposto, certa vez, uma tabela usando Log1=0 e log10=1.  

Os dois homens concordaram que o logaritmo de 1 deveria ser 0 (log1=0), e o 
logaritmos de 10 deveria ser 1 (log10=1). Com a morte de Napier em 1617, ficou sobre 
Briggs a tarefa de construir a primeira tabua de logaritmos comuns, ou Briggsianos. Briggs 
começou a usar o método a seguir: 
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Sabendo que 10⁰=1 e 10¹=10, achar “N” tal que10𝑛=2. De imediato 10⁰<n<10¹. 

Isso significa que o expoente-logaritmo n, de dois na base dez, está entre 0 e 1. Por meio 
de PA e PG, obtém-se: 

 
 
 
 

1                 2                 10             PA    Equação III 

 

 10⁰𝟏𝟎𝒏10¹                  PG     Equação IV 

 
Conclusão 
 

Conclui-se que, após muitos estudos em varias fontes, entre elas internet, livros, 
artigos, entre outras, o trabalho a cerca, do estudo dos logaritmos e sua história são de 
enorme importância para chegar ao método que se possui hoje, mesmo com tantas 
diferenças. 

Também se conclui que, o método que hoje é usado é de mais fácil entendimento 
do que o que era usado por matemáticos antigamente, como: Napier, Bürgi e Briggs, que 
foram os mais importantes no descobrimento dos logaritmos, entretanto, devemos levar 
em consideração que os mesmos não tinham conhecimento o bastante para se chegar a 
uma forma mais completa e mais precisa, onde ficassem melhor explicado o que 
realmente se pensava para o uso de então formulas. 

A grande diferença entre os dois métodos, é que hoje os logaritmos e funções 
logarítmicas não possuem uma única base, podendo ser expresso por várias bases, indo 
do que se for necessário, diferenciando de antigamente, onde se estabelecia uma base 
que era sempre usada, em qualquer calculo.  

Também devemos levar em consideração o trabalho feito pelos matemáticos com 
os artifícios do uso de progressões aritméticas e geométricas, que foram de grande 
importância para poder se fazer resoluções de cálculos com logaritmos, pois os mesmos 
eram resolvidos através de PA e PG, que na época surgiu como uma forma de conseguir 
resolver grandes cálculos usados na astronomia e na navegação, onde existiam muitas 
divisões e multiplicações, que se conseguia com os então logaritmos, transformando-os 
em simples somas e subtrações, lembrando também do método da prostaférese que foi 
um assunto que os matemáticos pegaram também com base de pensamento para se 
facilitar os grandes cálculos.  
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RESUMO  
 
 Este trabalho expõe a construção de jogos 
matemáticos a partir do conteúdo de funções, por nós 
alunos de nível médio em idade regular do Programa de 
Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC – EM) que 
integramos o projeto Laboratório Itinerante de Jogos 
Matemáticos. Trabalhamos em um espaço (laboratório) 
onde estudamos e arquitetamos os jogos. O objetivo é 

atender ao público EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
de, especificamente, duas escolas municipais e estaduais 
da cidade de Pau dos Ferros – RN. Este projeto tem 
como foco criar, edificar e aplicar jogos com o conteúdo 
de funções ao público-alvo, anteriormente mencionado. 
Para desempenhar esse trabalho, nos detivemos às 
seguintes funções: exponencial e logarítmica. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Jogos matemáticos, funções, exponencial, logarítmica, EJA. 

 

THE AFFINITIES BETWEEN THE MATHEMATICS AND THE GAME 

ABSTRACT  
 

This work presents the construction of 
mathematical games from the content of functions by 
us, who are high school students at regular age of the 
Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC 
– EM) and we integrate the project Laboratório 
Itinerante de Jogos Matemáticos. We work in a place 
(laboratory) where we study and construct the games. 
The objective is to help the students of EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) from, especially, two municipal and 
state schools from the city of Pau dos Ferros – RN. This 
project aims at creating, constructing and applying 
games with the content of functions to the aimed public 
mentioned above. In order to perform this work, we 
focused on the following functions: exponential and 
logarithmic. 

 

 KEY-WORDS: Mathematical games, functions, exponential, logarithmic, EJA. 
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AS AFINIDADES ENTRE A MATEMÁTICA E O JOGO 

 
INTRODUÇÃO 
 
A matemática e o jogo são de extrema importância para o mundo em que vivemos. Aquela 
ciência foi e é essencial em quase tudo que fazemos (construção, culinária, ensino, etc.), 
trazendo consigo a evolução para a humanidade em diversas áreas como edificações, 
agricultura, tecnologia, conhecimento e tantas outras que envolvam os conhecimentos 
matemáticos. Já o jogo é sinônimo de brincadeira, diversão, descontração. Aqui, queremos 
modificar essa ideia que várias pessoas têm de matemática como algo extremamente 
complicado e de difícil assimilação; que só deve ser ensinada, na escola, como algo técnico 
para a resolução de um problema. E modificar, também, a ideia de jogo como sendo algo que 
só é realizado quando não temos um problema a resolver, somente executado em um 
momento de lazer. Portanto, pretendemos unir essas duas definições, aparentemente 
opostas, como forma de trazer a atividade lúdica para a aprendizagem e aplicação de 
conceitos matemáticos no assunto de funções.  

Nós pretendemos fazer uma relação entre os dois conceitos, anteriormente 
mencionados, para favorecer o interesse dos alunos em aprender, pois quanto maior o 
interesse maior a capacidade de assimilar algo. E como o tema funções é um importante 
conteúdo matemático e é apontado pelos professores como sendo de difícil compreensão por 
parte dos alunos, isso se explica devido às notas baixas e constantes reprovações nesse 
conteúdo (como foi percebido após uma pesquisa feita em algumas escolas do Alto Oeste 
Potiguar), foi proposto que, naquele conteúdo, introduzíssemos a nossa “atividade lúdica”, ou 
seja, criássemos jogos que abordassem conceitos matemáticos. Pois é notório que, quando 
falamos em jogo, todos, não importando idade ou sexo, dão certa atenção, concentração. 
Diferentemente de quando é mencionada a palavra matemática, imediatamente vem à mente 
algo problemático, que requer uma solução, explicação (isso, na concepção da grande maioria 
da população). 

É preciso enfatizar ainda, que o público alvo aqui objetivado é o EJA, porém isso não quer 
dizer que não podemos estender esse projeto a outros alunos, como as turmas de integrado 
regular. Pois não é só a Educação de Jovens e Adultos que enfrenta dificuldades no assunto 
aqui abordado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para fundamentar este projeto, Secadas (1981) (apud Grando) ressalta: “Jogar é uma 
atividade subjetiva que leva o indivíduo para algum impulso, necessidade ou prazer 
encontrado na realização de uma determinada conduta.”. 

Formular um conceito para jogo é algo bem complexo, não é tão simples de se fazer 
devido a grande quantidade e variedade de tipos de jogos. Porem, Jam, Kamii (1991) e Krulik 
(1997) (apud Smole, Diniz, Pessoa e Ishihara) afirmam que todos os jogos possuem as 
seguintes características:  

o Deve ser para mais ou dois jogadores, sendo que os alunos realizam juntos; 
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o Deverá haver um vencedor, pois o objetivo do jogo é alcançar a vitória; 
o Cada jogador deve concordar com as regras propostas no jogo, para que o mesmo flua. 

No caso da violação das regras impostas pelo jogo, o jogador pode ou deve ser punido; 
o Deve conter regras preestabelecidas que não podem ser alteradas no decorrer de uma 

jogada; 
o Deve possibilitar que o aluno analise o jogo, crie e execute estratégias para facilitar as 

jogadas. Assim, o jogo terá um significado educativo para aprendizagem dos 
jogadores. 

Existem regras em todos os jogos, sejam eles concretos ou imaginários. Assim, afirma 
kishimoto (1994) (apud Grando): “A existência de regras em todos os jogos é uma 
característica marcante. Há regras explícitas como no xadrez ou amarelinha bem como regras 
implícitas como na brincadeira de faz-de-conta”. Ele ainda reforça dizendo: “todo jogo é 
educativo em sua essência”. 

A disputa estimula o interesse em aprender. Assim, Macedo (1993) (apud Grando) 
alega que “(...) o adversário serve de referência para um diálogo consigo mesmo, ainda que o 
objetivo seja ganhar dele (...)” e enfatiza: “os adversários são as melhores pessoas que 
podemos ter, são nossos amigos, temos que saber tudo sobre o adversário, temos que pensar 
antes dele, temos que pensar melhor que ele mesmo (...)”. Ou seja, quando o aluno tenta ser 
melhor que o seu adversário, ele tenta se superar, ultrapassar suas limitações, elevando seu 
conhecimento. 

Para termos uma ideia de como a competição, no jogo, é importante, D’Ambrósio 
(1994) (apud Grando) afirma que toda ação do indivíduo, em grupo, gera conhecimento. E 
esse conceito é enfatizado por Elkonin (1984) (apud Grando), ao ressaltar que o jogo é social 
por seu conteúdo, natureza e origem, proporcionando que o jovem conviva melhor em 
sociedade. 

Moura (1992) (apud Grando) menciona que o jogo é como um gerador de situações 
problema e desencadeador da aprendizagem do aluno. Assim, ele tenta estabelecer uma 
ponte entre: “Jogar, fazer matemática e aprender matemática”, sendo o professor o 
responsável por essa ligação. 

METODOLOGIA 

 Começamos o projeto com a análise de livros didáticos para fazermos a comparação 
dos conceitos de funções, abordados por autores distintos. Depois, para que pudéssemos nos 
basear para a criação dos nossos próprios jogos, como foi proposto, jogamos, analisamos e 
discutimos determinados jogos popularmente conhecidos como o dominó e a Torre de Hanói. 
Ainda com o objetivo de adquirir conhecimento para a edificação dos nossos jogos, foi 
requisitado que lêssemos o livro Mathema e estudássemos os jogos nele contidos.  

A partir dessa leitura, fomos capazes de idealizar e, posteriormente, criar um jogo (que 
será mencionado mais adiante) fundamentado em outro já contido naquele livro. Seguindo, 
com o mesmo intuito, lemos os capítulos 2, 3 e 4 da dissertação de Regina Célia Grando, “O 
Jogo e suas Possibilidades Metodológicas no Processo Ensino Aprendizagem da Matemática”. 

Após realizarmos as leituras e análise como foi dissertado acima, partimos, finalmente, 
para a elaboração dos nossos jogos.  
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Sabemos que nosso projeto destina-se a criação de jogos que envolvam as funções 
exponenciais e logarítmicas. Mas decidimos arquitetar um jogo que envolvesse todas as 
funções, ou seja, unimos as funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica em um único 
jogo que nomeamos como Classificando. Ele é composto de um tabuleiro; dois baralhos, um 
com leis de correspondência (fórmulas) e gráficos de funções e o outro, com as características 
das respectivas leis e gráficos. Pode ser jogado por dois a quatro jogadores. Primeiramente, 
nove cartas do baralho de leis e gráficos são entregues, aleatoriamente, para cada 
componente. O baralho das características fica localizado no centro do tabuleiro. 
Determinam-se quem irá iniciar o jogo (uma sugestão seria que os jogadores, cada um, 
jogassem um dado e quem tirasse o maior número começaria o jogo). Este pega uma carta do 
monte de características e tenta associar aquela qualidade a uma lei e/ou gráfico do(s) 
oponente(s). Caso a característica seja compatível com uma lei ou um gráfico de um só 
oponente, pode juntá-las, tomando-as pra si e somando determinada quantidade de pontos. 
Caso um único adversário tenha as duas cartas (lei e gráfico), ocorre o mesmo. Também pode 
associar a característica às cartas de diferentes concorrentes (contanto que um possua uma 
lei e o outro um gráfico). Após o jogador realizar a associação ou não consegui-la, passa a vez 
e o ciclo continua por cinco rodadas consecutivas. Passadas as cinco, quem obtiver o maior 
número de pontos vence. Se houver empate, mais uma rodada é disputada. Caso o empate 
persista, são disputadas quantas rodadas forem necessárias até que haja a pessoa vitoriosa. 
Não se permite que um jogador adquira duas cartas semelhantes numa mesma jogada 
(exemplo: característica + lei + lei ou característica + gráfico + gráfico). E preciso ressaltar que 
as cartas têm diferentes valores: 

o Característica = 1 ponto; 
o Gráfico = 2 pontos; 
o Lei = 3 pontos. 

 

Posteriormente a formulação deste jogo, partimos para a fase de testes. Nela, jogamos 
várias vezes com o intuito de observar se haviam falhas e se algumas regras poderiam ser 
adicionadas e outras, retiradas para provocarmos um aumento significativo na qualidade do 
jogo. 

Enfrentamos algumas dificuldades ao longo de todo este projeto como: a dúvida de 
como nomear o jogo; estabelecer as regras e alterá-las; a escolha dos tipos de materiais; a 
aplicação do jogo nas turmas de EJA e a harmonia deste trabalho com a nossa vida escolar.  
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Figura 1 – Aplicação do jogo Classificando em um grupo reservado de alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo de todo este projeto adquirimos conhecimentos memoráveis, pois tivemos a 
oportunidade de interagir com um conteúdo excelente e de grande importância. Não 
obstante às dificuldades que enfrentamos, foi magnífica a experiência de realizar este 
trabalho.  

 Por fim, não foi possível a aplicação do jogo nas turmas de Educação de Jovens e 
Adultos. Porém, como já mencionamos, houve a possibilidade de aplicarmos o jogo a alguns 
alunos, e assim o fizemos. Introduzimos o referido em um grupo restrito de alunos de uma 
escola estadual da cidade de Pau dos Ferros. 

 Durante as aplicações tivemos a oportunidade de contemplar a obra que produzimos 
em andamento. Neste mesmo espaço, fizemos algumas alterações nas regras para adequar o 
jogo ao público. Terminada esta fase, concluímos que o nosso jogo estava pronto. 
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RESUMO 
A confecção de poliedros através das dobraduras 
modulares permite, entre outras coisas, a obtenção de 
formas geométricas certamente nunca vistas por seus 
manipuladores. Exatamente dessa forma, os 
pesquisadores do Laboratório de Matemática do IFRN 
(João Câmara) “encontraram” o antiprisma. Este 
poliedro possui íntima ligação com o prisma, uma vez 
que pode ser gerado a partir deste através da rotação de 
uma das suas bases. A dobradura modular do triângulo 
equilátero é capaz de produzir qualquer antiprisma 
regular. Este artigo se propõe a estudar algumas 

propriedades dos antiprismas regulares. Serão 
trabalhadas as seguintes propriedades: ângulo de 
rotação da base para gerar o antiprisma regular, a altura 
do antiprisma regular, duas formas de se calcular o 
volume do antiprisma e uma comparação entre os 
volumes de prismas e antiprismas regulares de mesma 
base e mesma altura.  

 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Antiprisma, Dissecção, Volume, Poliedro, Prisma. 

 

FOLDING AND MODULAR ANTIPRISMAS 
ABSTRACT  
The construction of modular origami polyhedral can, 
among other things, to obtain geometric shapes 
certainly never seen by their handlers. Exactly so, 
researchers at the Laboratory of Mathematics IFRN 
(João Câmara) "found" the antiprism. This polyhedron 
has a close connection with the prism, since it can be 
generated from this by rotating one of its bases. The 
folding modular equilateral triangle is capable of 

producing any regular antiprism. This article aims to 
study some properties of regular antiprism. The 
following properties will be developed: angle of rotation 
of the base to generate the regular antiprism, the height 
of regular antiprism, two ways to calculate the volume 
of antiprism and a comparison between the volumes of 
prisms and regular antiprism same base and same 
height.

 

 KEY-WORDS: Antiprism, Dissection, Volume, Polyhedron, Prism. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da manipulação da dobradura modular do “Triângulo Equilátero” percebemos 
a categoria dos antiprismas.  

Os antiprismas são poliedros que possuem duas faces paralelas congruentes, porém, 
uma face foi rotacionada em relação à outra. Consequentemente ao unir os vértices desses 
dois poliedros serão formadas faces laterais triangulares. Todos os seus vértices pertencem a 
dois planos paralelos. Seu nome é definido a partir do polígono congruente: antiprisma 
triangular (se for um triângulo); antiprisma quadrangular (se for quadrado) e assim por diante. 
Se um antiprisma possuir todas as arestas com mesma medida ele é chamado de antiprisma 
regular e é nessa categoria de antiprismas que este trabalho irá apresentar algumas 
propriedades. Os poliedros gerados a partir esse módulo são uma particularidade entre os 
antiprismas, pois possuem apenas faces laterais em forma de triângulos equiláteros. Veja 
alguns exemplos: 

 

Figura 1- Antiprismas: triangular (esquerda); quadrangular (direita); Quadrangular Regular. 

Existem algumas propriedades nesse poliedro que merecem destaque: 

• O número de faces é sempre par, uma vez que a quantidade de faces laterais 
(triângulos) é sempre par e as bases são sempre duas; 

• O número de arestas é sempre par; 
• O número de vértices é sempre par; 
• Todos os vértices estão localizados em dois planos paralelos, o que o faz também 

pertencer à classe dos Prismatóides (prismas e pirâmides também fazem) 
• A rotação de uma das bases em torno da reta perpendicular às bases pode ter 

qualquer medida. Se a base do antiprisma for um polígono regular e se a rotação tiver 
a medida do ângulo entre a bissetriz do ângulo interno do polígono da base e a 
mediatriz de um dos lados, então este antiprisma terá faces laterais formadas por 
triângulos isósceles. 

• Quanto à posição dos triângulos laterais, pode-se dizer que uma metade deles possui 
um lado comum a um dos polígonos da base do antiprisma e a outra metade possui 
um lado comum ao outro polígono (observe a figura 01). 

• O tetraedro e o octaedro são antiprimas. No primeiro, verifica-se um caso particular, 
onde as bases são segmentos ortogonais. No segundo, as bases são triângulos 
equiláteros. 
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Figura 2- Tetraedro e octaedro (exemplos de antiprismas regulares). 

Quanto ao volume desse poliedro, serão apresentadas a seguir algumas das possíveis 
formas de se calcular, além de responder alguns questionamentos a seu respeito, tais como: 
quantos graus um polígono girou em relação ao outro? Qual sua altura? Quem tem maior 
volume o antiprisma ou o prisma? Que são essenciais para obter seu volume. Além disso, será 
feita uma comparação entre o volume do prisma e do antiprisma, a partir dela será 
constatado qual destes poliedros possuirá o maior volume.  

METODOLOGIA  

1. Dobradura Modular  
Construção do Módulo do Triângulo Equilátero 

Para a confecção desse poliedro usando dobraduras modulares, foi utilizado o módulo 
do “Triângulo Equilátero” (TOMOKO FUSÈ, Multidimensional Transformations UNIT ORIGAMI, 
pg. 180), pois com este módulo é possível a construção de infinitos antiprismas. Veja a figura 
abaixo: 

 
Figura 3- Módulo Triângulo Equilátero 

 Os antiprismas construídos com esse módulo terão duas faces vazadas que são as 
faces paralelas que denominaremos bases e suas faces laterais são triângulos equiláteros, A 
exceção ocorre nos antiprismas triangular (octaedro) e no tetraedro (por serem poliedros de 
Platão e possuírem apenas faces triangulares) que não possuem faces vazadas. Em outras 
palavras, os antiprismas cujas faces laterais são triângulos equiláteros terão comprimento de 
aresta sempre igual, e assim são chamados de antiprismas regulares. 

 Assim manipulando esses poliedros obtidos por dobraduras, chegamos aos seguintes 
antiprismas: 
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Figura 4- Antiprismas construídos com o módulo do Triângulo Equilátero. 

 

Propriedades dos Antiprismas 

Para o cálculo do volume desse poliedro foi utilizada a ideia da dissecção, que permite 
a divisão deste em pedaços. Os objetos gerados com as dissecções realizadas devem ser 
poliedros cujo cálculo do volume já seja conhecido, como pirâmides e prismas. Assim, serão 
apresentadas duas formas de dissecção que geram os seguintes poliedros sendo que a 
dedução da segunda ideia será omitida: 

1ª Ideia – Seccionar um antiprisma n-gonal (essa denominação será usada para 
representar um antiprisma cuja base possui n vértices) em:  

• n pirâmides de base trapezoidal (cor verde); 

• n pirâmides de base retangular (azul); 

• Prisma de base 2n-gonal (preto).  

 
Figura 5- Primeira dissecção de um antiprisma. 

2ª Ideia – Seccionar um antiprisma n-gonal em:  

• 2n pirâmides triangulares congruentes a JBCI;  

• n pirâmides triangulares congruentes a BCGI. 

Esta dissecção foi implementada pelos autores. A partir dela, chegamos a uma fórmula 
para cálculo de volume que será mostrada na tabela 1 deste artigo. Por falta de espaço não 
mostraremos o desenvolvimento. 
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Figura 6- Pirâmides geradas com a segunda dissecção. 

 

2. Demonstração do Volume através da Dissecção 1 

Esta dissecção gera n pirâmides oblíquas de base trapezoidal (pirâmide ABCDE), outras 
n pirâmides de base retangular (pirâmide FGHCB) e um Prisma de base 2n-gonal (prisma 
JKLMNOGFDPQRSTHC), veja a figura 5.  

Observe que, para calcular o volume do antiprisma será necessário calcular o volume 
desses outros poliedros. Em outras palavras o volume de um antiprisma será o mesmo que: 

𝑉𝐴𝑛𝑡𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑁−𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑛.𝑃𝑖𝑟â𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠𝑅𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑉𝑛.𝑃𝑖𝑟â𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑖𝑠 + 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

A demonstração foi dividida em 4 etapas. 

• A primeira irá mostrar de quantos graus uma das bases deverá girar em relação 
a outra para gerar um antiprisma regular; 

• A segunda fará uma relação entre o raio, apótema e lado de um polígono 
regular inscrito; 

• A terceira, o cálculo da altura; 

• A quarta apresentará a fórmula do cálculo do volume. 

2.1.1. Cálculo do ângulo de Rotação para obtenção do antiprisma regular 

Como as bases do antiprisma são regulares, eles possuem uma circunferência 
circunscrita, ou seja, é possível traçar uma circunferência que toque todos os seus vértices. 
Pensando nessa circunferência fica mais fácil de calcular a medida do ângulo de rotação para 
formar antiprismas com faces laterais formadas por triângulos equiláteros (antiprisma 
regular). Veja a imagem abaixo: 

 
Figura 7- Quadrados inscritos em uma circunferência. 
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Observando a figura 05, podemos ver que o ângulo x foi formado a partir do percurso 
do segmento PD, bissetriz de 𝐺𝐷�𝐴, até a superposição com o segmento PH. Em outras 
palavras, o ângulo de rotação das bases será sempre a bissetriz do ângulo 𝐷𝑃�𝐴. Como o 
polígono é regular esse ângulo será sempre igual a: 

X = 𝟑𝟔𝟎°
𝟐 × 𝒏° 𝒅𝒆 𝑽é𝒓𝒕𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒆

 → 𝟏𝟖𝟎°
𝒏

 

Como o ângulo que será utilizado nas expressões será sempre o 
180°
𝑛

, iremos utilizar 

uma notação simplificada: 𝐶𝑜𝑠 180°
𝑛

 = 𝐶𝑜𝑠 e 𝑆𝑒𝑛 180°
𝑛

 = 𝑆𝑒𝑛. 
2.1.2. Relação entre Raio, Lado e Apótema 

Raio é o segmento de reta que parte do centro de um círculo e toca a circunferência. 
Apótema é o segmento de reta que parte do centro de um círculo e toca no ponto médio de 
um lado de um polígono inscrito. Fazendo um recorte da figura 05, obtivemos o seguinte:  

 

 
Figura 8- Relação entre Lado, Raio e Apótema. 

Observando os triângulos ABC e DEC, podemos dizer que são semelhantes, pois ambos 
possuem um ângulo reto e o ângulo A�̂�𝐵 é igual ao 𝐷�̂�𝐸 (caso AA). Se possuírem dois ângulos 
iguais o terceiro também será igual, que é o 180°/n. Como são semelhantes pode-se concluir 
que seus lados são proporcionais. 

Veja que o segmento AB é o apótema (a), AC é o raio (r) e BC é metade do lado (L/2). 
Sabendo que esses lados são proporcionais a DE (metade de FE (L’), ou seja, DE é igual a L’/2), 
CE e DC (r – a), respectivamente, podemos fazer a seguinte relação de proporcionalidade: 

Equação (I): 𝐃𝐄
𝐀𝐁

= 𝐃𝐂
𝐁𝐂

 → 𝐋
′/𝟐
𝐚

= 𝐫−𝐚
𝐋/𝟐

 → 𝐋
′

𝟒𝐚
= 𝐫−𝐚

𝐋
, esse resultado será o valor de L’. Para 

deixar L’ apenas em função de L, temos que colocar a e r em função de L, o que será feito nas 
equações (II) e (III). 

Equação (II) Cálculo do raio – No triângulo ABC, calculando o seno de 180°/n, temos: 
𝑺𝒆𝒏 = 𝑳/𝟐

𝒓
 →     r .  𝑺𝒆𝒏 = 𝑳

𝟐
       →      r = 𝑳

𝟐.𝑺𝒆𝒏
 

Equação (III) Cálculo do apótema – Calculando o cosseno de 180°/n, temos: 𝐶𝑜𝑠 = 𝑎
𝑟
 → 

𝑎 = 𝑟.𝐶𝑜𝑠. Como (r-a) é o segmento DC, substituímos pelo valor do apótema, obtendo: 
𝑫𝑪 = (𝒓 − 𝒂) → 𝑫𝑪 = (𝒓 − 𝒓.𝑪𝒐𝒔 )→ 𝑫𝑪 = 𝒓(𝟏 − 𝑪𝒐𝒔 ) . 
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Agora basta substituir em (I) os respectivos valores do raio e do apótema para 
encontrar o valor de L’ em função de L: 

𝑳′

𝟒𝒂
= 𝒓−𝒂

𝑳
→ 𝑳′

𝟒𝒓.𝑪𝒐𝒔
= 𝒓(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝑳
 → 𝑳′ = 𝟒𝒓𝟐.𝑪𝒐𝒔. (𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝑳
 → 𝑳′ =

𝟒� 𝑳
𝟐.𝑺𝒆𝒏�

𝟐
.𝑪𝒐𝒔(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝑳
 → 𝑳′ =

𝟒 𝑳𝟐

𝟒𝑺𝒆𝒏𝟐
.𝑪𝒐𝒔(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝑳
→ 𝑳′ = 𝑳(𝟏−𝒄𝒐𝒔 )𝑪𝒐𝒔

𝑺𝒆𝒏𝟐
→ 𝑳′ = 𝑳(𝟏−𝒄𝒐𝒔)𝑪𝒐𝒔

𝟏−𝑪𝒐𝒔𝟐
→ 𝑳′ = 𝑳(𝟏−𝒄𝒐𝒔 )𝑪𝒐𝒔

(𝟏−𝑪𝒐𝒔)(𝟏+𝑪𝒐𝒔) → 

𝑳′ = 𝑳𝑪𝒐𝒔
(𝟏+𝑪𝒐𝒔)

. 

2.1.3. Cálculo da Altura 

Veja a figura a seguir:  

 
Figura 9- Visualização da altura do antiprisma quadrangular. 

Traçando uma perpendicular a uma das faces paralelas que passe pelo ponto médio de 
um dos lados da outra face, será obtido a altura do antiprisma. Para calculá-la, vamos analisar 
o triângulo ABC em destaque. Esse triângulo é retângulo em B, o lado BC é na verdade a 
subtração entre o raio e o apótema (r – a). AC é a altura do triângulo equilátero CDE. Como 
sabemos que AC é a altura do equilátero DCE, aplicaremos Pitágoras ao triângulo ABC:  

𝑨𝑪𝟐 =  𝒉𝟐 + 𝑩𝑪𝟐→�𝑳√𝟑
𝟐
�
𝟐

=  𝒉𝟐 + (𝒓 − 𝒂)𝟐  → 𝟑𝑳
𝟐

𝟒
= 𝒉𝟐 + 𝒓𝟐(𝟏 − 𝑪𝒐𝒔 )𝟐→  

𝒉𝟐 = 𝟑𝑳𝟐

𝟒
− � 𝑳

𝟐.𝑺𝒆𝒏
�
𝟐

(𝟏 − 𝑪𝒐𝒔 )𝟐→ 𝒉𝟐 = 𝟑𝑳𝟐

𝟒
− 𝑳𝟐(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝟒.𝑺𝒆𝒏𝟐

𝟐
→ 

𝒉𝟐 = 𝟑𝑳𝟐

𝟒
− 𝑳𝟐(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )𝟐

𝟒.�𝟏− 𝑪𝒐𝒔𝟐�
 → 𝒉𝟐 = 𝟑𝑳𝟐

𝟒
− 𝑳𝟐(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )𝟐

𝟒.(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )(𝟏+𝑪𝒐𝒔 )
 →  

𝒉𝟐 = 𝟑𝑳𝟐

𝟒
− 𝑳𝟐(𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

𝟒.(𝟏+𝑪𝒐𝒔 )
 → 𝒉 = �𝑳𝟐

𝟒
�𝟑 − (𝟏−𝑪𝒐𝒔 )

(𝟏+𝑪𝒐𝒔 )
� →  𝒉 = 𝑳

𝟐
�(𝟑+𝟑𝑪𝒐𝒔 −𝟏+𝑪𝒐𝒔 )

(𝟏+𝑪𝒐𝒔 )
→ 

 𝒉 =
𝑳
𝟐
�

(𝟐 + 𝟒𝑪𝒐𝒔 )
(𝟏 + 𝑪𝒐𝒔)  
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2.1.4. Fórmula do Volume 

Como já foi citado que o volume do antiprisma com esta dissecção será a soma dos volumes 
dos novos poliedros gerados, que é o seguinte: 

𝐕𝐀𝐧𝐭𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐍−𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 = 𝐕𝐧.𝐏𝐢𝐫â𝐦𝐢𝐝𝐞𝐬𝐑𝐞𝐭𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 + 𝐕𝐧.𝐏𝐢𝐫â𝐦𝐢𝐝𝐞𝐬𝐓𝐫𝐚𝐩𝐞𝐳𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐬 +𝐕𝐏𝐫𝐢𝐬𝐦𝐚 

𝐕 = 𝐧. �Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
𝟑

� + 𝐧. �Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
𝟑

� + 𝐧. Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 

𝐕 = 𝐧. �Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
𝟑

� + 𝐧. �Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
𝟑

� + 𝐧. Á𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞.𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 

𝐕 = 𝐧. 𝐋
′.𝐡.𝐡′

𝟑
 + n.(𝐁+𝐛).𝐡.𝐡′

𝟔
 + 𝐧.𝐋′.𝐚.𝐡 → 𝐕 = 𝐧.𝐡 �𝐋

′.𝐡′

𝟑
 + �𝐋+𝐋′�.𝐡′

𝟔
 + 𝐋′.𝐚� 

𝐕 = 𝐧.𝐡�
𝐋′.𝐡′

𝟑
 +

𝐋.𝐡′

𝟔
+  
𝐋′.𝐡′

𝟔
 + 𝐋′.𝐚� → 𝐕 = 𝐧.𝐡�

𝐋.𝐡′

𝟔
+  
𝐋′.𝐡′

𝟐
 + 𝐋′.𝐚� 

𝐕 = 𝐧.𝐡�𝐋′.𝐚 +
𝐡′

𝟔
(𝐋 +  𝟑𝐋′)� → 

𝐕 = 𝐧.𝐡�
𝐋(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )𝐂𝐨𝐬

𝐒𝐞𝐧𝟐
.

𝐋
𝟐. 𝐒𝐞𝐧

.𝐂𝐨𝐬. +
𝐡′
𝟔
�𝐋 +  𝟑

𝐋(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )𝐂𝐨𝐬
𝐒𝐞𝐧𝟐

. �� → 

𝐕 = 𝐧.𝐡�𝐋𝟐𝐂𝐨𝐬𝟐
(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )
𝟐𝐒𝐞𝐧𝟑

+
𝐋𝟐. (𝟏 − 𝐂𝐨𝐬 )

𝟏𝟐. 𝐒𝐞𝐧
�
𝐒𝐞𝐧𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬 − 𝟑𝐂𝐨𝐬𝟐

𝐒𝐞𝐧𝟐
. �� → 

𝐕 = 𝐧.𝐡.
𝐋𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )

𝟏𝟐
�
𝟔𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝐒𝐞𝐧𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬 − 𝟑𝐂𝐨𝐬𝟐

𝐒𝐞𝐧𝟑
� → 

𝐕 = 𝐧.𝐡.
𝐋𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )
𝟏𝟐𝐒𝐞𝐧𝟑

(𝟔𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝐒𝐞𝐧𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬 − 𝟑𝐂𝐨𝐬𝟐) → 

𝐕 = 𝐧.𝐡.
𝐋𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )
𝟏𝟐𝐒𝐞𝐧𝟑

(𝟑𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝐒𝐞𝐧𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬)   → 

𝐕 = 𝐧.𝐡.
𝐋𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )
𝟏𝟐𝐒𝐞𝐧𝟑

(𝟑𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝟏 − 𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬) → 

𝐕 = 𝐧.�
𝐋
𝟐
�

(𝟐 + 𝟒𝐂𝐨𝐬)
(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬 )

� .
𝐋𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )(𝟏 + 𝟐𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬)

𝟏𝟐𝐒𝐞𝐧𝟑
→ 

𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )�
(𝟐 + 𝟒𝐂𝐨𝐬)
(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬 )

.
(𝟏 + 𝟐𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝟑𝐂𝐨𝐬)

𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧𝟑
→ 

𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 )�
(𝟐 + 𝟒𝐂𝐨𝐬)
(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬 )

.
(𝟏 + 𝟐𝐜𝐨𝐬 )(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬)

𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧𝟑
→ 

𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑𝐒𝐞𝐧𝟐�
(𝟐 + 𝟒𝐂𝐨𝐬)
(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬 )

.
(𝟏 + 𝟐𝐂𝐨𝐬)
𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧𝟑

→ 𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑�
𝟐. (𝟏 + 𝟐𝐂𝐨𝐬)

(𝟏 + 𝐂𝐨𝐬 )
.
( 𝟏 + 𝟐𝐂𝐨𝐬)
𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧

   →       

𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑

𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧
�𝟐(𝟏+𝟐𝐂𝐨𝐬).( 𝟏+𝟐𝐂𝐨𝐬)𝟐

(𝟏+𝐂𝐨𝐬 )
 → 𝐕 = 𝐧.𝐋𝟑

𝟐𝟒𝐒𝐞𝐧
�𝟐( 𝟏+𝟐𝐂𝐨𝐬)𝟑

(𝟏+𝐂𝐨𝐬 )
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Tabela 1: Resultados das duas fórmulas para n = 2 e n = 3. 

                                      N - VÉRTICES 

 FÓRMULAS 

 

Base com 2 Vértices  

 

Base com 3 Vértices 

Fórmula obtida pela 1ª dissecção: 

 𝑽 = 𝒏.𝑳𝟑

𝟐𝟒𝑺𝒆𝒏
�𝟐( 𝟏+𝟐𝑪𝒐𝒔)𝟑

(𝟏+𝑪𝒐𝒔 )
 

 

𝑳𝟑√𝟐
𝟏𝟐

 

 

𝐋𝟑√𝟐
𝟑

 

Fórmula obtida pela 2ª dissecção:  

𝐕 =  
𝐧𝐋𝟑

𝟏𝟐𝐒𝐞𝐧
.� 𝐂𝐨𝐬�

(𝟐+ 𝟒𝐂𝐨𝐬 )
(𝟏+ 𝐂𝐨𝐬 ) �

+ �
�(𝟏 − 𝟐𝐂𝐨𝐬𝟐 + 𝐂𝐨𝐬)

 √𝟐 .𝐒𝐞𝐧
� 

 

 

𝑳𝟑√𝟐
𝟏𝟐

 

 

𝐋𝟑√𝟐
𝟑

 

 

 Com essa verificação provamos que, para n igual a 2 e 3, as duas fórmulas geram os 
mesmos resultados.  

3. Comparação entre os volumes do prisma e do antiprisma.  

Utilizando esta dissecção, podemos comparar o volume de um antiprisma regular com 
o volume de um prisma reto, possuindo base e altura iguais. Veja a figura abaixo: 

 
Figura 10- Antiprisma e prisma com parte do volume em comum. 

 Observe que, as arestas que estão em verde e azul formam um prisma e as arestas em 
preto e azul formam um antiprisma. Ambos possuem mesma altura (segmento FD) e mesma 
base (quadrado em azul), sabendo disso o que podemos afirmar sobre seus volumes? Qual 
dos dois possui o maior volume?  
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Figura 11- Comparação dos volumes do prisma e do antiprisma. 

 Através dessa dissecção, o prisma é formado por n pirâmides triangulares (verde) e um 
poliedro MNACOJKLGDIH (azul). Já o antiprisma é formado por n pirâmides trapezoidais 
(pretas) e o mesmo poliedro anterior (azul). 

Observando a pirâmide triangular CDEF, que foi obtida a partir da primeira forma de 
dissecção demonstrada nesse artigo, ela possui como base o triângulo CFE e como altura o 
segmento FD. Esta dissecção gera n pirâmides triangulares com essas características, pois o 
número de pirâmides que é obtido é igual ao número de vértices da base. A dissecção produz 
também n pirâmides trapezoidais do tipo ABCDG. Ao unir os vértices A e D da sua base, 
obtivemos a pirâmide ABCD que é parte da pirâmide trapezoidal. Esta possui área da base 
igual a da pirâmide CDEF e também mesma altura (segmento FD), logo possuirão o mesmo 
volume. Duas observações podem ser feitas em relação ao volume das n pirâmides 
triangulares: ela é componente do volume do prisma n-gonal e seu volume é menor do que o 
da pirâmide trapezoidal que é parte do antiprisma. Com isso, podemos concluir que o volume 
do antiprisma será maior do que o volume do prisma. Esse excesso de volume corresponde à 
sobra do volume das n pirâmides trapezoidais em relação às n pirâmides triangulares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝑨𝒏𝒕𝒊𝒑𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂− 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝑷𝒓𝒊𝒔𝒎𝒂 = 𝒏. (𝑷𝒊𝒓â𝒎𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 − 𝑷𝒊𝒓â𝒎𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓) 
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CONCLUSÃO 
 
Parte do vasto universo da geometria pode ser discutida e explorada no mundo das 
dobraduras modulares. Por sua vez, este mundo possui uma infinidade de caminhos que 
levam a novas descobertas e novas criações onde objetos e propriedades nunca antes vistos 
por seus manipuladores começam a aparecer. O antiprisma foi um exemplo para os autores 
desse artigo.  

O surgimento do antiprisma estimulou o estudo de suas propriedades. A questão do seu 
volume foi a principal delas. Para alcançá-la, foi necessário descobrir outras características 
como, por exemplo, o ângulo de rotação entre as faces paralelas para gerar um antiprisma 
regular e altura de um antiprisma regular, que foram essenciais para a descoberta de seu 
volume. As ideias de dissecção utilizadas para o cálculo de seu volume e as fórmulas obtidas 
por meio destas ideias foram diferentes daquela obtida pelos autores na pesquisa 
bibliográfica. Obviamente não estamos afirmando que estas fórmulas não existiam 
anteriormente. O que achamos ter certa peculiaridade é a forma como essas ideias foram 
desenvolvidas, principalmente a comparação entre o volume do prisma e do antiprisma. 
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RESUMO  
 

Quando falamos em equação do 
segundo grau, é imediata a associação com a 
fórmula geral atribuída erroneamente à 
Bháskara no Brasil. Isto se deve ao uso 
exagerado e, muitas vezes, exclusivo dessa 
fórmula. O objetivo desse trabalho é incentivar 
e discutir a relevância e a abrangência de 
outros métodos de resolução de equações do 
segundo grau que atualmente tem sido 
deixado de lado pela maioria dos professores 

brasileiros, tais como: um método geométrico 
presente em “Os Elementos” de Euclides, o 
completamento de quadrados (onde 
demonstraremos a fórmula geral através do 
raciocínio geométrico – adição de áreas) e o 
método da soma e produto (no qual 
apresentaremos um artifício que amplia o seu 
uso para raízes fracionárias). 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Equação de Segundo Grau, Completamento de Quadrados, Euclides, Soma e Produto. 

 

DO ARITHMETIC AND GEOMETRY COMBINE WITH QUADRATIC EQUATIONS? 
 
ABSTRACT  
 

When we talk about quadratic 
equation, it is immediate to associate with the 
general formula erroneously attributed to 
Bhaskara in Brazil. This is due to overuse and 
often unique to this formula. The objective of 
this paper is to encourage and discuss the 
relevance and scope of other methods for 
solving quadratic equations that currently has 

been left aside by most Brazilian teachers, 
such as a geometric method present in "The 
Elements" of Euclid, the completion of squares 
(which demonstrate the general formula by 
geometric reasoning - adding areas) and the 
method of sum and product (which we will 
present in a device that extends its use for 
fractional roots). 

 

 KEY-WORDS: quadratic equation, completing the square, Euclid, sum and product. 
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EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU  

INTRODUÇÃO 
 

Muitas vezes, erramos ao achar que à medida que os avanços na ciência são obtidos, 
eles chegam automaticamente ao ensino. E pior que isso: essa substituição do novo 
conhecimento pelo antigo é sempre bem feita! Em outras palavras, temos uma falsa certeza 
que o ensino dos dias atuais é necessariamente melhor que o ensino de anos anteriores. No 
ensino de equação de segundo grau, temos um bom exemplo desse questionável progresso. 

Após mais de 2 mil anos da prevalência da geometria sobre as demais áreas da 
matemática, a álgebra começa, a partir de Viéte, a tomar uma dimensão crescente na 
matemática a ponto de trocar de papéis com a geometria, tornando-se dominante sobre as 
demais áreas. É óbvio que essa atual prevalência alcançou o ensino de equação de segundo 
grau. 

Hoje, quando pensamos em resolver uma equação do tipo x2 – 5x + 6 = 0, associamos 

automaticamente aquela fórmula geral x = −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐
2𝑎

 (indevidamente chamada no Brasil por 
“Fórmula de Bhaskara). Infelizmente, sofremos um processo de redução progressiva das 
diferentes abordagens que podem ser escolhidas pelo professor no ensino das equações do 
segundo grau. Uma vez que essa solução tem caráter totalmente abrangente, achou-se 
adequado abandonar as outras formas de se apresentar e de se resolver equações do 
segundo grau. Nosso ensino atual resume-se ao estudo através de enfoque exclusivamente 
algébrico. 
 Um professor não deve ter uma visão estreita dos conteúdos que irá ensinar. Um 
conhecimento reduzido do docente implicará em alunos com capacidade limitada de 
compreensão dos objetos matemáticos e com maior chance de engatar naquele tão 
conhecido processo de mecanização do aprendizado. Em suma, uma aula menos atrativa do 
que poderia ser. 
  Este artigo intenciona oferecer um material didático com abordagens e soluções de 
equações de segundo grau que não se limitem a uma formula e ao enfoque algébrico. Ele faz 
parte de um futuro livro que propõe soluções de caráter aritmético e geométrico das 
equações de segundo grau. Queremos oferecer ao professor e ao aluno mais curioso um texto 
que permita o aprendizado de outros métodos de resolução. Alguns deles, inclusive, em 
determinados casos, podem oferecer um ganho expressivo de tempo na obtenção das raízes 
da equação, uma vez que apresentam maior adequação e praticidade. 
 Três métodos de resolução de equações de segundo grau serão desenvolvidos neste 
artigo. O primeiro é um método geométrico desenvolvido por Euclides por volta do século III 
a.C. e presente na sua famosa obra “Os Elementos”. Ele se destina a determinado grupo de 
equações e usa exclusivamente as ferramentas dos gregos, sem qualquer uso de álgebra. O 
segundo será o método do completamento de quadrados que combina argumentos algébricos 
e geométricos. É uma opção abrangente, permitindo inclusive a dedução da conhecida 
fórmula geral. O terceiro método é o da soma e do produto das raízes. Ele possui uma 
essência aritmética, mas tem uma abrangência limitada (apenas raízes inteiras). Será 
apresentado um artifício que permite ampliá-lo para raízes racionais. 
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1 - Método Geométrico (Euclides) 

As equações de segundo grau possuem uma longa História. Os primeiros registros vêm 
dos Mesopotâmicos e dos Egípcios que resolviam alguns casos, sob a forma de receitas. 
Resolviam problemas que podem ser transformados em equações com formatos bem 
específicos. 

Os gregos desenvolveram soluções geométricas dando um caráter mais estruturado às 
soluções, através da discussão da sua validade. Discutiram os vários subgrupos que podiam 
organizar os problemas que geravam as equações. Como os seus números conhecidos eram 
mais limitados, as soluções dos problemas que hoje se transformam em equações de segundo 
grau eram dadas através da construção de segmentos. 

Os árabes e hindus estruturaram ainda mais as soluções, ainda recorrendo à 
geometria, mas introduziram alguns símbolos, apesar da linguagem ainda retórica. 

Apenas com o francês Viéte, no início da idade moderna, que é introduzido o 
simbolismo algébrico, forma pela qual reconhecemos atualmente as equações do segundo 
grau. Somente a partir desse instante, é que estavam criadas todas as condições para o 
surgimento de uma fórmula geral para todas as equações de segundo grau. Mas apenas no 
século XIX, quando os números negativos e complexos foram aceitos e elevados à categoria 
de números por Argand e Gauss, é que todas as soluções das equações passaram a ser 
definitivamente reconhecidas. 

Por ter prevalecido durante a maior parte da História da Matemática, a resolução das 
equações de segundo grau através de métodos geométricos não pode ser esquecida! 
Optamos pelas construções propostas por um matemático de notória relevância: Euclides. Ele 
foi responsável pelo primeiro grande tratado matemático (segundo livro mais editado da 
história). A partir de problemas, demonstraremos as soluções por eles propostas.  

 
1.1 – Resolução geométrica proposta por Euclides 

Vamos apresentar o método de Euclides através de um problema que usa uma linguagem que se 
aproxima da forma como as equações de segundo grau eram apresentadas na sua época. A geometria 
era a ferramenta de formulação dos problemas e consequentemente a incógnita, ou seja, o número 
que se desejava descobrir era sempre um segmento que seria obtido através da régua e do compasso. 

Problema Motivador 
Deseja-se achar dois lados de um retângulo cujo perímetro mede 80𝑐𝑚 e cuja área vale 

256𝑐𝑚²P. 

Solução 
Primeiramente, vale destacar que esse problema pode ser convertido para outro formato. Em 

linguagem atual, os lados desse retângulo que queremos achar são chamados de 𝑥 e 𝑦. Logo, podemos 
escrever duas equações com duas variáveis: 





=⋅
=+
256
40

yx
yx
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Neste instante, podemos fazer outra formulação para o mesmo problema: achar dois números 
cuja soma (𝑏) e produto (𝑐²) são conhecidos. 

Usando o enfoque atual, tentamos resolver esse sistema. Pelo método da substituição, 
obtemos uma equação do segundo grau. 

𝑦 =  40 –  𝑥 

(40 –  𝑥) . 𝑥 =  256 

𝑥2 –  40𝑥 +  256 =  0 

 Assim, necessitamos resolver uma equação do segundo grau. Transformamos assim a forma de 
apresentação de um problema da linguagem tipicamente grega para a linguagem dita moderna. 

1.2 - Solução de Euclides 
A solução que propomos a seguir está presente na sua obra-prima “Os Elementos”. 
Ela é adequada para o que hoje chamamos de equações do segundo grau que possuam o 

seguinte formato: 𝒙² +  𝒄² =  𝒃𝒙, onde 𝒃 e 𝒄²P representam números comensuráveis (inteiros e 
fracionários positivos). Vale ressaltar que na sua época, a Geometria era a única forma de se fazer 
matemática. A Álgebra nem sonhava em aparecer. Assim, 𝒃 significava um comprimento de um 
segmento e 𝒄²P a área de um quadrado de lado 𝒄. Conseqüentemente, apenas os números positivos 
eram admitidos.  

Passo a passo da solução 
1 – Constrói-se o segmento 𝐴𝐵 de comprimento 𝒃 e o ponto médio 𝐶. 
2 – Faz-se a mediatriz de 𝐴𝐵. 
3 – Sobre ela, marca-se o ponto 𝑂 de tal forma que 𝐶𝑂 seja igual ao lado 𝒄 daquele quadrado de área 
conhecida. 
4 – Com centro em O, traça-se o arco de circunferência de raio 𝒃

𝟐
. Marca-se D na interseção do arco 

com 𝐴𝐵. 

 

Figura 1 – Figura final do passo a passo da solução de Euclides 

 As soluções do problema (e consequentemente da equação) são os segmentos 𝐴𝐷 e 𝐷𝐵. 
 
1.3 - Justificativa para a solução 
 Euclides justifica a validade da construção por uma proposição (II.5) do seu livro. Nela, utiliza 
equivalência de áreas. Faremos outra justificativa, mais curta e adaptada à linguagem atual. 

Aplicando Pitágoras no triângulo 𝑫𝑪𝑶, o cateto 𝑪𝑫 = 22 4/ cb − = 2564/402 − = 

√400 − 256 = √144 = 12 
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Figura 2 – Triângulo DCO formado a partir da figura 1 

Assim,               𝑨𝑫 =  𝑨𝑪 +  𝑪𝑫                                                               𝑫𝑩 =  𝐶𝑩 –  𝐶𝐷 

        𝑨𝑫 =
𝒃
𝟐

+  22 4/ cb −
                                                   

𝑫𝑩 =
𝒃
𝟐
−  22 4/ cb − . 

𝑨𝑫 =  𝟐𝟎 +  𝟏𝟐 =  𝟑𝟐                                                    𝑫𝑩 =  𝟐𝟎 –  𝟏𝟐 =  𝟖 
 Fazendo a verificação da soma das raízes: 

𝐴𝐷 +  𝐷𝐵 =  
𝑏
2

 +  
22 4/ cb − +  

𝑏
2

 −  
22 4/ cb −  

𝐴𝐷 +  𝐷𝐵 =  𝑏 
32 +  8 =  40 

 Fazendo a verificação do produto das raízes: 

𝐴𝐷 .𝐷𝐵 =  �
𝑏
2

+  
22 4/ cb − � .�

𝑏
2
−  

22 4/ cb − � 

𝐴𝐷 .𝐷𝐵 = �
𝑏
2
�2 −  (

22 4/ cb − )2 

𝐴𝐷 .𝐷𝐵 =  
𝑏2
4

 −  
𝑏2
4

 +  𝑐² 
𝐴𝐷 .𝐷𝐵 =  𝑐² 
32 . 8 =  256 

 

 Assim, retornando ao sistema do problema motivador 𝑨𝑫 =  𝒙 =  𝟑𝟐 𝑒 𝑫𝑩 =  𝒚 =  𝟖. Se 
substituirmos esses valores na equação: 𝒙² +  𝒄² =  𝒃𝒙, teremos a equação satisfeita em cada caso. 

1.4 - Existência das Raízes 
 Vale ressaltar que nesse tipo de equação do segundo grau, as raízes só existirão se 𝒃 >  2𝒄. 
Isso é fácil de ver tanto na solução geométrica quanto na algébrica. Na primeira, o arco de 

comprimento 
𝑏
2
 só cruzará 𝑨𝑩 se ele pelo menos igualar 𝒄²P. No segundo caso, o radicando 𝒃

𝟐
 –  𝒄²P será 

negativo, o que é impossível para uma raiz quadrada. 

1.5 - Sinal das raízes 
 Nesse caso de equação de segundo grau, as raízes, se existirem, sempre serão positivas, uma 
vez que sempre serão as partes do segmento 𝑨𝑩. 

1.6 - Abrangência do método 
 Como foi dito desde o início, ele foi feito para a resolução de problemas que se transformam 
em equações do tipo 𝒙² +  𝒄² =  𝒃𝒙. 
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Obs.: com algumas adaptações e colocação de um par de eixos cartesianos, podemos ampliá-lo de 
forma tal que resolve qualquer tipo de equação do segundo grau de forma 𝑎𝑥² +  𝑏𝑥 +  𝑐 =  0. 

2 - Formula Geral através do Completamento de Quadrados 
 A seguir, apresentaremos um método, conhecido como completamento de quadrados, 
que contém tanto a abordagem geométrica quanto algébrica. Ele será usado para a 
demonstração da fórmula geral.  

Para compreensão do método, serão utilizadas figuras, uma vez que ele usa idéias 
geométricas e as transforma em argumentos algébricos e vice-versa. 
 
2.1 - Resolvendo equações do segundo grau por completamento de quadrados 
 
Exemplo 1  

Vamos resolver a equação 2𝑥2 + 8𝑥 + 2 = 0. Para facilitar o processo de 
completamento de quadrados e transformar a expressão em um trinômio quadrado perfeito, 
iremos inicialmente multiplicar a equação pelo coeficiente a, no caso 2. A nova equação 
será: 4𝑥2 + 16𝑥 + 4 = 0 

Como vimos anteriormente, podemos representar cada termo desta equação por uma 
figura geométrica. Se extrairmos a raiz do elemento 4𝑥2 encontraremos 2𝑥 que será 
transformado em um quadrado: 

 
Figura 6 – Quadrado maior de lado 𝟐𝒙. 

 O elemento 16𝑥 é quebrado em dois retângulos congruentes de lados 2𝑥 e 4: 

 
Figura 7 – Retângulos formados a partir do termo 𝟏𝟔𝒙. 

 Se unirmos o quadrado maior de lado 2𝑥 com os dois retângulos perceberemos que, 
para formar um quadrado perfeito, precisamos de um quadrado menor de lado 4 e área 16 
para completar o quadrado. Com isso, podemos concluir que o quadrado que faltará para 
completar o trinômio sempre terá lado igual a 𝑏

2𝑎
. Neste caso, como 𝑏 = 16 𝑒 𝑎 = 2, o lado 

vale 4. 
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Figura 8 – Soma dos monômios 

 
 Para descobrir o número que somaremos aos dois membros da equação para gerar um 
trinômio quadrado perfeito, basta fazer uma subtração entre a área do quadrado menor e o 
termo independente. Assim, 16 – 4 = 12.  

Somando 12 aos membros da equação, encontramos um trinômio quadrado perfeito: 
4𝑥² + 16𝑥 + 16 = 12 

Fatoramos o trinômio: 
(2𝑥 + 4)2 = 12 

Extraímos a raiz dos membros da equação: 
2𝑥 + 4 = ±√12 

Isolamos o elemento 𝑥 subtraindo 2 de  seus membros: 

𝑥 =
−4 ± 2√3

2
 

As raízes da equação são: 

 
 

2.5 - A Fórmula geral 
No 9° ano do ensino fundamental, quando estudamos equações do segundo grau, o 

método de resolução mais usado pelos professores é a fórmula geral. Pelo fato de sua 
demonstração ser longa e complicada, ela é raramente apresentada. 
 Com ajuda do método de completamento de quadrados, podemos justificar de 
maneira simples o procedimento algébrico adotado na sua demonstração.  

Finalmente apresentaremos a fórmula geral que pode resolver qualquer tipo de 
equação do segundo grau! 

  
2.6 - Demonstração 
 Se tivermos uma equação do tipo 𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 podemos associá-la a um trinômio 
quadrado perfeito. Para tanto, devemos usar o artifício algébrico de multiplicar toda a 
equação por um termo que viabilize tal associação, por exemplo, 4𝑎 (podem ser outros). A 
nova equação ficará: 

4(𝑎𝑥)² + 4𝑎𝑏𝑥 + 4𝑎𝑐 = 0 
(𝟐𝒂𝒙)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒂𝒙)𝒃 + 𝟒𝒂𝒄 = 𝟎 

Podemos representar o elemento (2𝑎𝑥)² como um quadrado de lado 2𝑎𝑥: 
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Figura 12 – Quadrado formado a partir da multiplicação da equação por 𝟒𝒂 

 
Já o elemento 4𝑎𝑏𝑥 pode ser dividido em duas partes e representado por dois 

retângulos congruentes de lados 2𝑎𝑥 e 𝑏.  

 
Figura 13 – Retângulos formados a partir da multiplicação da equação por 𝟒𝒂 

Se unirmos o quadrado vermelho maior com os retângulos laranjas poderemos 
perceber que para completar um quadrado maior, será necessário somar um quadrado menor 
de lado 𝑏 e área 𝑏2 igual à, a diferença entre 𝑏2 − 4𝑎𝑐 é o número que precisaremos somar 
aos membros da equação para poder transformá-la em um trinômio quadrado perfeito. 

Então somaremos 𝑏2 − 4𝑎𝑐 aos membros da equação. 
(𝟐𝒂𝒙)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒂𝒙)𝒃 + 𝟒𝒂𝒄 + 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄 = 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄 

(𝟐𝒂𝒙)𝟐 + 𝟐(𝟐𝒂𝒙)𝒃 + 𝒃𝟐 = 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄 
Encontrado o trinômio quadrado perfeito faremos a seguir o mesmo procedimento 

feito anterior mente. 
Fatoramos o trinômio quadrado perfeito: 

[2𝑎𝑥 + 𝑏]² = 𝑏² − 4𝑎𝑐 
 

Extraímos as raízes dos membros da equação:  
[2𝑎𝑥 + 𝑏] = ±�𝑏² − 4𝑎𝑐 

 
Subtraímos 𝑏 dos seus membros: 

[2𝑎𝑥] = −𝑏 ± �𝑏² − 4𝑎𝑐 
 

Dividimos os dois membros por 2𝑎: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏² − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 
O termo 𝑏² − 4𝑎𝑐 é denominado discriminante. Recebe como símbolo a letra grega 

delta Δ. Ele merece uma denominação especial uma vez que ajuda a analisar a natureza 
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numérica das raízes. 
Eis as soluções genéricas de uma equação de segundo grau: 

𝑥 =
−𝑏 ± √Δ

2𝑎
 

2.7 - Abrangência do método: 
 O método do completamento de quadrados resolve, a princípio, qualquer equação de 
segundo grau. Ou seja, é o método mais abrangente apresentado neste artigo e pode resolver 
qualquer deste tipo de equação inclusive aquelas que possuem raízes complexas! Que no caso 
da fórmula geral acontecerá quando o discriminante for negativo. Não quer dizer, entretanto, 
que sua solução é sempre imediata. Discutiremos a seguir, grupos de equações que possuem 
uma resolução mais rápida pelo método do completamento. 
 O grupo de resolução mais imediata acontece quando já temos um trinômio quadrado 
perfeito. Veja o exemplo: 

𝒙² + 𝟏𝟎𝒙 + 𝟐𝟓 = 𝟎 
Veja que a equação acima já é um trinômio quadrado perfeito. Neste caso, nós 

fatoramos o trinômio e fazemos os mesmos procedimentos feitos anteriormente. 
(𝒙 + 𝟓)𝟐 = 𝟎 
𝒙 + 𝟓 = √𝟎 
𝒙 = −𝟓  

Outros casos não imediatos, mas ainda assim rápidos é quando temos uma equação 
onde o coeficiente 𝒂 é um quadrado perfeito e 𝒃 é múltiplo do dobro de √𝒂. Neste caso, 
temos as medidas dos lados dos retângulos números inteiros. Podemos afirmar que ao 
multiplicar toda a equação por 𝟒𝒂 estaremos garantindo a inexistência de fração nos lados 
dos retângulos. Um caso onde podemos observa isso com clareza é na demonstração da 
fórmula geral. 
  

3 - Equação do Segundo Grau – Soma e Produto 

Apresentação 
No segundo método apresentado neste artigo, desenvolvemos uma fórmula geral que 

pode resolver os problemas que envolvam equação do segundo grau com uma incógnita, 
conhecido indevidamente no Brasil como fórmula de Bháskara. No entanto, esta solução se 
apresenta na maioria das situações, lenta e ao mesmo tempo trabalhosa, evidenciando então, 
a necessidade de soluções alternativas para casos específicos.  

No momento de escolher quais equações de segundo grau serão trabalhadas com seus 
alunos, percebemos que os professores possuem uma tendência por aquelas que contenham 
raízes inteiras. Isso é compreensível, já que existe uma barreira cognitiva no aprendizado dos 
números fracionários e irracionais. Porém, este uso se torna excessivo por parte do professor 
produzindo uma limitação na visão do aluno. Um exemplo claro dessa limitação ocorre 
quando observamos a reação frequente de um professor e consequentemente do aluno ao se 
deparar com um discriminante que não seja um quadrado perfeito. Em função desse vício de 
utilização de soluções inteiras das equações, o método a ser apresentado a seguir possui a 
característica de resolvê-las rapidamente, de maneira simples e prática.  
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O método da soma e produto é um caminho aritmético, mas estruturado com formato 
algébrico, onde sua solução é construída a partir da procura das possíveis combinações, que 
se encaixam nos valores da soma e produto das raízes. 

A partir da fórmula geral, serão deduzidas as relações de soma e produto e em seguida 
serão apresentados exemplos. 
 
3.1 - O Método 

Sendo 𝑥 = −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐
2𝑎

 a fórmula geral, podemos determinar a soma e produto das 
raízes da seguinte maneira: 

Se denotarmos a soma das raízes 𝑥1 + 𝑥2 por 𝑆 e o produto das raízes 𝑥1. 𝑥2 por 𝑃, 
então poderemos provar que 𝑆 = −𝑏

𝑎
 e 𝑃 = 𝑐

𝑎
. 

3.2 - Demonstração 

Como 𝑥1 = −𝑏+√∆
2𝑎

 e 𝑥2 = −𝑏−√∆
2𝑎

, podemos escrever a soma S será: 

𝑆 =  
−𝑏 + √∆

2𝑎
+  
−𝑏 − √∆

2𝑎
 

Logo: 

𝑆 =
−𝑏 + √∆ − 𝑏 − √∆

2𝑎
= −

2𝑏
2𝑎

=  −
𝑏
𝑎

 

O mesmo procedimento para o produto P das raízes: 

𝑃 =
−𝑏 + √∆

2𝑎
.
−𝑏 − √∆

2𝑎
 

Desenvolvendo o produto da soma pela diferença de dois termos: 

𝑃 =  𝑏
2−∆
2𝑎

. 

Mas ∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐, logo: 

𝑃 =
𝑏2 − (𝑏2 − 4𝑎𝑐)

4𝑎2
=

4𝑎𝑐
4𝑎2

=
𝑐
𝑎

 

3.3 - Abrangência do método 
Após concluir que a soma das raízes pode ser obtida por −𝑏

𝑎
 e o produto por 𝑐

𝑎
, é 

perceptível que se as raízes da equação do 2° grau forem inteiras, teremos obrigatoriamente 
os coeficientes b e c múltiplos do coeficiente a. A recíproca, porém, não é verdadeira, ou seja, 
se b e c são múltiplos de a, não podemos garantir que as raízes são inteiras. 

Portanto, mesmo que tenhamos os coeficientes b e c múltiplos de a, teremos uma 
pequeníssima probabilidade de existirem raízes inteiras caso b e c sejam escolhidos 
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aleatoriamente. Porém se quisermos estender esse método para raízes racionais, o artifício a 
seguir permitirá tal ampliação. 

 
3.4 - Raízes fracionárias 

Já vimos anteriormente que resolver equações usando soma e produto tem se tornado 
muito útil hoje em dia, devido à constante utilização por parte dos professores de equações 
de segundo grau que possuem raízes inteiras nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

No entanto, ao nos depararmos com equações que contém soluções fracionárias 
normalmente tendemos a não utilizar a soma e produto como alternativa de resolução. 
Veremos agora que mesmo para equações fracionárias, com um pouco de manipulação, esse 
método pode continuar a ter bastante utilidade. 
Imagine que você se depare com a seguinte equação: 

2𝑥² − 7𝑥 +  6 =  0 
 Afirmamos aqui que essa equação fica mais fácil de ser resolvida por soma e produto 
se multiplicarmos o coeficiente de 𝑥² (𝑎 =  2) pelo termo independente (𝑐 =  6). Ao 
fazermos isso, criamos a equação: 

𝑥² −  7𝑥 +  12 =  0 
 

Suas raízes tem como soma 7 e produto 12, ou seja, elas valem 4 e 3. 
 Podemos verificar que 4 e 3 não são as raízes da equação proposta inicialmente, mas 
elas são dadas por 4

2=𝑎
 =  2 e 3

2=𝑎
 . 

 Vamos justificar nossa afirmação. 
A equação 𝑎𝑥² +  𝑏𝑥 +  𝑐 =  0  tem soluções determinadas por 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏² − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 Enquanto que a equação obtida quando tornamos o coeficiente a unitário e geramos 
um novo termo independente dado pelo produto de a por 𝑐. Assim a nova equação de 
variável independente 𝑦 será:  

𝑦² +  𝑏𝑦 +  𝑎𝑐 =  0 
Suas soluções são determinadas por: 

𝑦 =  
−𝑏 ±  √𝑏² − 4𝑎𝑐

2.1
 

 Fica perceptível que as duas soluções diferem apenas no seu denominador (a primeira 
com fator 𝒂 e a segunda sem o fator 𝒂). Portanto, se acharmos as soluções da segunda e 
dividirmos por 𝒂 achamos as soluções da primeira. 

𝑦
𝑎

= 𝑥 

 Concluindo, sempre que nos depararmos com equações quadráticas cujas soluções 
sejam fracionárias podemos tentar encontrá-las com mais facilidade se multiplicarmos o 
coeficiente de 𝑥² pelo termo independente gerando o novo coeficiente 𝑐’ =  𝑎 . 𝑐. Acharmos 
as soluções desta nova equação e dividirmos essas soluções pelo coeficiente de 𝑥². 
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Quadro explicativo: 

• A equação ax² + bx + c =0 ( com soluções x1 e x2) 
• y² + by + ac = 0 (equação obtida quando multiplicamos a por c, com soluções y1 e y2) 

• x1 = 𝑦1
𝑎

 e x2 = 𝑦2
𝑎

 

 

 

3.5 - Conclusão 
A diversidade de métodos para resolução das equações de segundo grau permite aos 

alunos uma visão geral e conectada da matemática. Eles serão capazes de relacionar e 
compreender melhor os conceitos apresentados em cada método. Com o andamento da 
pesquisa, foi possível notar o relacionamento harmonioso que há entre os métodos, onde 
alguns conceitos se complementam: como é o caso da fórmula geral que pode ser deduzida 
através do uso de completamento de quadrados. Neste trabalho, também foi abordada uma 
solução não convencional, proposta por Euclides em seu livro “Os Elementos”, que permite 
uma noção mais concreta do conceito de raiz da equação (no caso, um segmento). A visão que 
se têm hoje de uma raiz é de um objeto algébrico, que não se pode ver, portanto o 
conhecimento deste método amplia o repertório conceitual de quem o conhece. 

Notou-se também que os processos de resolução se tornaram mais imediatos, como 
por exemplo, o uso das relações de soma e produto que tornam a resolução relativamente 
simples, para alguns casos. Quando as raízes da equação são fracionárias, apresentamos um 
método pouco utilizado e extremamente rápido. Isto amplia de forma significativa a 
quantidade de equações de segundo grau que podem ser resolvidas de forma acelerada. 

Conforme dissemos anteriormente, este artigo é um recorte de um material mais 
amplo e que aprofunda no objetivo de aumentar o conhecimento dos professores e alunos 
sobre as equações de segundo grau. Essa omissão de outros métodos não compromete, 
entretanto o nosso maior objetivo, visto que o material presente já pode ser suficiente para 
estimular os alunos a investigar e pesquisar mais sobre a área. 
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INVESTIGAÇÕES ACERCA DO RESTO 

C. J. A. Neto¹ 
¹Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campos Pau dos Ferros 

cosmeaquinospfc@hotmail.com 

 
RESUMO  
 

O seguinte trabalho tem por intuito a 
introdução de propriedades matemáticas nas escolas 
para que os estudantes possam conhecê-las melhor. A 
introdução de questões sobre resto, por exemplo, 
mostra o quanto esta propriedade pode ser útil no 
processo de aprendizagem nas escolas ajudando na 

resolução de problemas de diversos graus de 
dificuldades. Nas provas da OBMEP essa questão é 
muito trabalhada, mas não de uma forma clara. Este 
trabalho tem como fim, defender a ideia desta 
propriedade ser introduzida em sala de aula como forma 
de aprendizagem, tendo em vista questões da OBMEP. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:Propriedades matemáticas, resto, OBMEP. 

 

INVESTIGATIONS ABOUT THE REST 

ABSTRACT  
 

The following work have aim to the 
introduction of the mathematical proprieties on schools 
for the students can know they better. The introduction 
of issues about the rest, for example, show who how 
this propriety can be useful in the process of learning in 
the schools helping in the resolution of the problems in 

several difficulty grades. On the OBMEP tests, this 
question is too much working, but not in the correct 
way. This work has as end, defend the idea of this 
propriety be introduced in classroom as learning way, in 
view of questions of the OBMEP. 

 
 

 KEY-WORDS:Mathematical Proprieties, Rest, OBMEP. 
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INVESTIGAÇÕES ACERCA DO RESTO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Desde que o homem caminha pela superfície terrestre se aproveita o uso da 
matemática, e as suas operações e, portanto suas propriedades que vieram sendo 
descobertas com o passar do tempo. A divisão, por exemplo, sempre foi muito eficaz em 
divisões de comida, ou até mesmo em seus desenhos em cavernas onde retratavam homens, 
ora matando uma manada com seis mamutes, depois já com três ou dois animais. Com um 
tempo, os homens foram se tornando mais sábios e assim descobrindo algumas propriedades 
dessas operações, encontrando maneiras mais fáceis de resolver problemas maiores do que 
desenhos com animais. Não eram mais problemas simples, mas sim cálculos mais complexos, 
envolvendo grandes valores em multiplicações e divisões principalmente, como a de bandos 
de animais a serem vendidos ou comprados. Logo após isso vieram os grandes matemáticos e 
suas primordiais descobertas. Desta forma, a evolução da sociedade causou problemas cada 
vez mais bem elaborados, e consequentemente modos mais fáceis de resolvê-los surgiram, 
sendo estas as propriedades matemáticas. 

Existem várias dessas propriedades, sendo o resto uma delas. Esta propriedade 
embora não seja muito conhecida pela grande parte dos estudantes do mundo, é estudada 
por muitos e grandes matemáticos. Mesmo assim ainda há necessidade de que esta seja 
estudada para que se possa aperfeiçoá-la e assim poder transmiti-la para a massa estudantil. 

 
METODOLOGIA  

Neste artigo falaremos não da propriedade em si, mas aprofundaremos o nosso estudo 
baseado nas questões que tratam desta propriedade. Nosso primeiro contato com o tema foi 
através do projeto de pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) cujo nome é Produção de Material Didático a Partir das Provas da 
OBMEP. Ao nos depararmos com tal questão, nos interessamos pelo assunto, com o intuito de 
estuda-la e assim tentar transmitir para os alunos que desfrutariam dos resultados desta tal 
pesquisa. Após o estudo e entendimento dos fatos foram elaborados questões e debates, que 
discutiam o assunto, como era colocada a propriedade no lugar da resolução convencional, 
porque foi usado o resto, como funcionava. ‘Quando se ensina através de problemas, ajudam-
se os alunos a desenvolver sua capacidade de aprender a aprender’ (SOARES e PINTO, 2001). 
As questões estarão disponíveis na apostila criada no projeto de pesquisa do (IFRN) já 
mencionado. Com isso podemos perceber o quanto este assunto pode nos ser útil para a 
resolução de problemas matemáticos, desde os mais simples aos mais complexos, como 
potências exageradas, grandes expressões aritméticas ou simples cálculos para tentar 
encontrar uma razão entre dois ou mais números para a resolução de um problema. Tais 
questões podem ser resolvidas de duas maneiras, sendo uma utilizando o resto, e outra 
utilizando métodos mais complicados. 
 
ANÁLISE DE DADOS 

Abaixo resolveremos algumas questões, como explicado acima podem ser resolvidos 
de duas maneiras, usando o resto e utilizando a forma convencional. Vejamos: 

 
1. Na relação abaixo um dos números é a soma de outros três. Qual o número e qual 
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os outros três? 
917 273 
358 295 
370 384 
283 303 
266 926 
392 944 

 
2. Resolva a equação abaixo. Dados, a/8 = resto 1, b/8 = resto 3, c/8 = resto 2. 
X + 21y + 58z + 777 = 2857 
 
RESOLUÇÕES 
 

Resolução 1- Utilizando o método de resolução convencional primeiro selecionaríamos os três 
maiores números, e depois de vários cálculos encontrarem os outros números que resultam 
em sua soma: 

Equação (1) 
944, 926, 917                                                                                                  
370 + 283 + 273 = 926 
Depois de vários cálculos, e fazendo várias combinações, chegamos a esse resultado 

mostrado acima. Agora mostraremos a resposta usando o conceito de resto, vejamos: 
Primeiro teremos que dividir todos os números do maior para o menor e assim encontrar o 
seu resto: 

Equação (2) 
944 /9 resto 8  
926 /9 resto 8 
917 /9 resto 8 
392 /9 resto 5 
384 /9 resto6 
370 /9 resto 1 
358 /9 resto 7 
303 /9 resto 6 
295 /9 resto 7 
283 /9 resto 4 
273 /9 resto 3 
266 /9 resto 6 
 
370+ 283+ 273 =926 
1+ 4+ 3 =8 

 Agora faremos uma análise da resolução deste problema, mostrando e explicando este 
método.  
 Podemos perceber que não precisamos fazer tantos cálculos como na outra resolução: 
primeiramente dividimos todos os valores por um número (no caso foi utilizado o número 9) e 
como foi feito anteriormente, selecionamos os números maiores, e assim fazendo uma 
eliminação, ao vermos o valor que o número deixa como resto, procuramos outros três que a 
soma de seus restos seja igual a dele, e depois vemos a soma deles, se é igual ao valor do 
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primeiro número. Após toda essa analise podemos encontrar o que se pede no enunciado da 
questão. 

 
 Resolução 2- Alguns alunos foram pedidos para resolver esta equação, para eles no 
modo convencional torna-se impossível. Veremos que utilizando o resto encontramos um 
modo de resolvê-la. 
 Como a própria questão da os restos de b e de c, apenas precisaremos encontrar um 
múltiplo de oito mais próximo do número a ser descoberto, assim somaremos o número 
encontrado com o resto, e encontraremos os números(Isso para descobrir b e c). Vejamos: 

Equação (3) 
21y = 208/ 8 = 26 > 208 + resto > 208 + 3= 211 
58z = 584/ 8 = 73> 584 + resto > 584 + 2= 586 

  
Agora veremos como encontrar o X. 

 Equação (4) 
 X + 211 + 586 + 777 = 2567 
 X + 1574 = 2567 
 X = 2567 – 1574 
 X = 993 
A questão acima é uma questão para quem já tem algum pouco de conhecimento 

sobre o resto, mas o próprio enunciado ajuda dando alguns valores. Vemos que usando o 
resto, conseguimos chegar a uma resolução da questão abordada, e sem usar muito de 
cálculos pesados. Se utilizarmos o método convencional, veremos que além de termos um 
grande trabalho e muitos cálculos pesados, gastaríamos muito tempo para chegar à resolução 
deste problema. Utilizando o resto facilmente chegamos à resposta; depois de encontrar b e 
c, temos uma fácil equação de primeiro grau, onde somamos todos os números do primeiro 
termo e depois faremos uma subtração do número encontrado pelo valor total da soma. 

RESULTADOS 

Com a resolução de tais questões utilizando as duas formas, percebemos que esses 
casos que podem ser resolvidos com o resto, se torna muito mais fácil do que usando a forma 
convencional, de forma que diminui o nosso trabalho, e consequentemente aprenderíamos a 
tentar utilizar esta propriedade. 

Em POZO e ECHEVERRÍA fala-se “quando a prática nos proporcionar a solução direta e 
eficaz de um problema, escolar ou pessoal, acabaremos aplicando essa solução 
rotineiramente, segundo SOARES e PINTO” 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As experiências relatadas neste artigo, não pretendem servir como receitas para a vida 
de todos, mas sim como sistema de aprendizagem nas escolas de todo o país ou mesmo no 
mundo. Como já falado essa propriedade pode ajudar e muito alunos em todo o mundo, 
desde que a mesma seja introduzida nas escolas, para que assim, os alunos possam conhecê-
la e utiliza-la em suas experiências acadêmicas. 
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RESUMO  
 

Os efeitos negativos da aprendizagem da 
matemática podem ser atribuídos, dentre outros 
fatores, a métodos de ensino distantes da realidade de 
quem se aprende, fazendo-se necessário buscar recursos 
voltados para a superação dessas dificuldades. O 
objetivo deste trabalho é possibilitar ao estudante uma 
verdadeira reflexão sobre as diversas aplicações dos 
conceitos matemáticos a partir de conteúdos lúdicos e 
atividades criativas, através de uma pesquisa focada em 
truques de mágica com fundamentação teórica em 
conceitos matemáticos.  

Obteve-se como resultado relevante aulas de 
matemática mais agradáveis e produtivas, que serviram 
para promover o interesse e a curiosidade dos 
estudantes na medida em que estes, por meio da 
descoberta, estabeleceram relações entre conceitos e 
estruturas matemáticas conforme demonstrou o estudo. 
Com essa proposta foi possível ainda observar que 
houve aumento no desenvolvimento criativo dos 
estudantes, de sua criticidade e inventividade no 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Truques de Mágica, Lúdicos, Matemática, Aprendizagem. 

 

MATHEMAGICS: THE PLAYFUL AS AID FOR THE DEVELOPMENT OF TASTE FOR MATHEMATICS 

ABSTRACT  
 

The negative effects of learning mathematics 
can be attributed, among other factors, the teaching 
methods away from the reality of who learns, making it 
necessary to seek resources toward overcoming these 
difficulties. The objective of this work is to enable the 
student a true reflection on the various applications of 
mathematical concepts from content playful and 
creative activities through research focused on an magic 
tricks theory based on mathematical concepts.    

Was obtained as a relevant result math classes 
more enjoyable and productive, which served to 
promote interest and curiosity of students in that they, 
through discovery, were established relationships 
between concepts and mathematical structures as the 
study showed. With this proposal was still possible to 
observe that there was an increase in the creative 
development of students, their criticality and 
inventiveness in the process of teaching and learning. 

 

 KEY-WORDS: Magic Tricks, Playful, Mathematics, Learning. 
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MATEMÁGICA: O LÚDICO COMO AUXILIAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO GOSTO PELA 
MATEMÁTICA 

INTRODUÇÃO 
  

Este artigo tem como finalidade apresentar uma abordagem dos estudos de 
Matemática, não tradicionalmente utilizada nas escolas, defendendo que o leitor ao deixar de 
atuar de forma passiva no que se refere à construção do conhecimento, o processo de ensino-
aprendizagem ganha uma nova significação, despertando o interesse e o prazer em ler e 
estudar. Isso porque o conhecimento funcional dos temas matemáticos, bem como a 
aquisição dos recursos teóricos para a compreensão e obtenção de resultados utilizados para 
a viabilização de um novo formato de prática da Matemática, implica em uma perspectiva de 
ensino-aprendizagem da disciplina que considere o estudante como sujeito participativo no 
processo. 

  Uma proposta orientadora voltada para o trabalho do lúdico na Matemática com o 
objetivo de fazer com que os estudantes desenvolvam o gosto pela aprendizagem dessa 
disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse dos estudantes envolvidos. 
Baseando-se em maneiras extrovertidas e dinâmicas de se brincar, certas competências e 
habilidades importantes ao desenvolvimento pessoal e a aprendizagem, podem ser 
encontradas em inúmeras atividades. Dentre elas têm-se a utilização de truques 
“Matemágicos” que enfatizam diversos conteúdos didáticos, como aritmética, expressões 
algébricas, sistema binário, múltiplos e decomposições por meio de brincadeiras e mágicas 
que propiciam o desenvolvimento do raciocínio lógico, de modo que os estudantes despertem 
seu interesse pelo conhecimento Matemático e que possam sentir prazer em praticá-lo, 
percebendo que o utilizam no dia-a-dia, muitas vezes, sem dar conta que ela está presente no 
seu cotidiano.  

A esse respeito afirma Kishimoto (2000, pg. 75): 
  

O raciocínio decorrente do fato de que os sujeitos aprendem 
através do jogo é de que este possa ser utilizado pelo Professor 
em sala de aula. As primeiras ações de Professores apoiados em 
teorias construtivistas foram no sentido de tornar os ambientes 
de ensino bastante ricos em quantidade e variedade de jogos, 
para que os alunos pudessem descobrir conceitos inerentes as 
estruturas dos jogos por meio de sua manipulação. Esta prática 
tem levado esponteneistas da utilização dos jogos nas escolas. 

  
Portanto, é indiscutível que nessa visão, com uma tendência de abordagem para o uso 

do contexto lúdico, como auxilio ou uma ponte entre a disciplina e o aluno em sala de aula, 
ensinar e aprender Matemática é utilizar essa ferramenta para desenvolver o raciocínio 
lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. 

 
 
 
MÉTODOS 
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 A proposta apresentada teve como referencial teórico o que mostram os autores João 
Carlos Sampaio e Pedro Luiz Malagutti, no livro intitulado: Mágicas, Matemática e outros 
mistérios. O trabalho teve início com a realização de pesquisas bibliográficas (livros, páginas 
eletrônicas), sobre os materiais que seriam utilizados durante a fundamentação teórica dos 
truques de magia.  

A Matemágica, encarada como uma estratégia em que o chamado “mágico” propõe 
aos estudantes desafios interessantes, caracterizados por investigação e exploração de alguns 
conceitos matemáticos, é uma metodologia, na qual o aluno formula problemas, tornando a 
matemática um conhecimento mais próximo de si. 

 O estudante precisa mostrar sua disposição para aprender, ou seja, o autoconceito 
que ele possui deve estar receptivo para a proposta da atividade, que por sua vez deve ter 
sentido para o mesmo.  

Nessa intenção, a matemágica aqui é definida como o prazer de aprender matemática 
através de uma abordagem que seja considerada mais interessante de discutir os assuntos 
concernentes ao tema, tais como: divisibilidade, propriedades das operações numéricas, 
aritmética, expressões algébricas, sistema binário, múltiplos e decomposições, além de 
revisitar alguns aspectos do sistema de numeração decimal. Durante a apresentação dos 
truques Matemágicos, foram utilizados diferentes materiais como tabelas, dados, cartas de 
baralho, palitos, entre outros. Com isso despertou-se uma formação de atitudes referentes à 
aprendizagem matemática, através de truques e desafios envolvendo manipulações 
numéricas, apresentando curiosidades que serviram para estimular a busca de soluções, o 
exercício da criticidade, intuição, criação e recriação de estratégias. 

Ao se trabalhar com a matemágica e as curiosidades no ensino da matemática, 
objetivou-se fazer com que os estudantes passassem a sentir gosto em aprender esta 
disciplina, mudando a rotina da sala de aula e permitindo a formulação de problemas 
desafiantes que incentivem o aprender mais. 

A esse respeito Imenes (1988) afirma que as experiências vivenciadas pelos alunos são 
importantes na construção do sentimento da matemática.  

 Moura (1991) aponta que a matemágica aproxima-se da matemática via 
desenvolvimento de habilidades de resoluções de problemas. 

O trabalho metodológico permeou os seguintes pressupostos:  

• O papel do professor é contribuir para que o estudante identifique os 
conhecimentos matemáticos como meio para compreender e transformar o mundo 
à sua volta, percebendo o caráter de jogo intelectual, característico da matemática, 
como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 

• Ensinar Matemática através do Lúdico é uma maneira que se encontra de 
proporcionar a interação entre os estudantes e a disciplina, para que dessa forma 
exista encantamento pela matemática. O resultado principal através desse trabalho 
lúdico foi fazer com que os estudantes não tenham uma visão equivocada de que a 
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Matemática seja uma disciplina “medonha”, e uma matéria difícil de aprender, 
concebida conforme visão “popular”, repassada inclusive de geração para geração.  

• Partindo do interesse do educando e utilizando o aspecto lúdico, o ensino da 
Matemática pode se tornar prazeroso e descontraído de se trabalhar. Para isso é 
importante que desde a Educação Infantil se trabalhe o lúdico na Matemática, e 
assim evitar que se amplie o número de estudantes que ao sentirem dificuldades 
de aprendizagem passem a não gostar de estudar Matemática, por não assimilarem 
os conteúdos. A partir dessas dinâmicas em sala de aula pretende-se aproximar 
mais os estudantes da matemática, eliminando uma das possíveis causas de 
desinteresse pela disciplina, que é a não compreensão adequada dos conteúdos.  

 
DISCUSSÕES 

Foram realizadas algumas mágicas para ressaltar a sua importância na valorização e 
aquisição do conteúdo matemático.  

De acordo com Malagutti (2008, p.9): 

A arte de adivinhar ou prever números e cálculos aritméticos faz 
parte de nossa cultura matemática desde a primeira infância. 
Muitos autores têm dedicado seu tempo a escrever livros sobre 
truques (...), e essa arte parece encantar as crianças até hoje, 
principalmente se acompanhada de lendas e mistérios. 

 

É exatamente esta magia pretende-se abordar para encantar e assim desenvolver o 
gosto pela matemática.  

Abaixo estão algumas atividades utilizadas na forma de oficinas, como procedimento 
metodológico, que permitiram aos participantes atuarem como “alunos-em-ação”, ou seja, 
estudantes no processo de ensino-aprendizagem. 

O NÚMERO DA SORTE 

DINÂMICA 

 O matemágico deseja descobrir se seu voluntário é supersticioso e acredita em 
número da sorte. Para isso segue com as seguintes instruções: 

1. Escolha um dos algarismos do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9} 

2. Realize a seguinte multiplicação: 

         12.345.679 vezes o algarismo escolhido 

3. Depois multiplique o resultado por nove; 

 E olha o que acontece! 
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Em seguida, o matemágico deseja descobrir se o seu voluntário tem uma dezena da 
sorte. Então, pede para escolher uma dezena e realizar a seguinte multiplicação: 

             3.367 vezes a dezena da sorte  

Seguindo o mesmo procedimento, pede para multiplicar o resultado pela dezena citada 
anteriormente. 

Mais uma vez o resultado encontrado será surpreendente! 

HABILIDADES ENVOLVIDAS 

i) Propriedade associativa da multiplicação; 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse jogo o segredo está em saber que 111.111.111 ÷ 9 = 12.345.679. Logo, quando 
você escolhe um número da sorte N em {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} ao pedir que multiplique 
12.345.679 por N × 9 sempre se obterá N × 111.111.111 = NNN. NNN. NNN.  

No outro caso, seja NM a sua dezena da sorte, segue: 

10101 ÷ 3 = 3367 ⇒ 3367 × 3 × NM = 10101 × NM = NMNMNM 

Então, depois de escolhida NM ao pedir para multiplicar o número 3367 por NM × 3, a 
sua dezena da sorte aparecerá. 

ADIVINHANDO NÚMEROS 
 
DINÂMICA 
 

 O matemágico se julga capaz de adivinhar o pensamento de seu voluntário, e para isso 
pede que siga as seguintes orientações: 

 
1. Escolha um número qualquer (dezena, centena, milhar, etc.) 
 
2. Faça uma permutação dos algarismos deste número, criando um novo número. 

(Exemplo: Se for 4567, utilizaremos seus algarismos e formaremos o número 7546) 
 

3. Subtraia os dois números: o original e o permutado; 
 
4. Selecione um algarismo não nulo (diferente de zero) do resultado da subtração; 
 
Agora, o matemágico pede apenas que o voluntário dite os outros algarismos, em 

qualquer ordem, e por pura mágica ele informará qual algarismo ele selecionou! 
 
HABILIDADES ENVOLVIDAS 
 

 i) O critério de divisibilidade por nove 
ii) Manipulações numéricas 
iii) Múltiplos de nove 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Esta brincadeira baseia-se no critério de divisibilidade por 9 e no resto da divisão desse 
número por 9. 

Seja ABCD =1000 × A + 100 × B+ 10 × C+ D. Logo, 
= 999 × A + A +99 × B + B + 9 × C + C+ D= 9 × (AAA+BB+C) + (A+B+C+D) 

Então ao se dividir esse número por 9 se obtém o mesmo resto de quando dividimos 
(A+B+C+D) por 9. 

Ao subtrair um número de seu permutado, isso implicará ser o resultado múltiplo de 9.    
Então basta somar os números ditos e dizer o quanto falta para que o resultado seja 

múltiplo de 9.  
 

ADIVINHANDO DIAS NO CALENDÁRIO 

MATERIAL NECESSÁRIO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

Figura 1 – Uma página de um calendário como o exemplo acima. 

DINÂMICA 

O mágico dá ao espectador a página de um calendário (Figura 1). Pede que escolha, 
mentalmente, três dias consecutivos, mas não os revele. Pede então que calcule a soma 
desses três dias. Solicita que informe o valor da soma.  

Ele poderá dizer, por exemplo, 72, que corresponde a (23 + 24 + 25). O mágico então 
revela quais dias foram escolhidos. 

O mágico pode ainda repetir a brincadeira, aumentando o número de dias 
consecutivos a serem escolhidos. 

Para quatro dias, ou para cinco dias e, ao ser informado sobre o valor da soma, revelar 
os dias pensados pelo espectador. 

HABILIDADES ENVOLVIDAS 

i) Cálculo mental – Durante o truque, o mágico terá que realizar mentalmente uma 
soma. 

ii) Aritmética - Será a área da matemática envolvida na solução desta atividade, o seu 
real fundamento é o que faz com que a mesma funcione. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma seqüência de três dias consecutivos tem a forma: 
d – 1, d, d + 1 

 A soma desses três termos é obviamente 3d ( d + d + d ). Sendo assim, ao dizer soma o 
espectador estará revelando o triplo do 2º Termo. (d x 3). 
Como no exemplo dado anteriormente em que a soma é 72, tem-se:  

d x 3 = 72, logo d = 72/3 = 24 
Basta então dividir a soma revelada por três para “adivinhar” a seqüência de três dias. 

Exemplo: 
24 – 1, 24, 24 +1 = 23, 24, 25 

  
ENQUANTO VOCÊ PENSA EM PIZZA, EU DESCUBRO SUA IDADE! 

DINÂMICA 

O matemágico pede antes de tudo que um voluntário pense no número de vezes por 
semana que sente vontade de comer pizza (é preciso que esse número esteja entre 1 e 10). 

Em seguida, com esse mesmo número, solicita-se que o voluntário siga as seguintes 
instruções: 

2. Multiplique esse número por 2; 

3. Some 5; 

4. Multiplique o resultado por 50;  

5. Se você já fez aniversário este ano, some 1761, se ainda não fez, some 1762;  

6. Agora, subtraia os quatro dígitos do ano que você nasceu do resultado que obteve; 

No fim, o voluntário deve ter obtido um número de três dígitos 

Logo, o primeiro digito desse resultado corresponde ao número de vezes que você 
pensa em comer pizza na semana. E os dois últimos representam a idade do voluntário! 

HABILIDADES ENVOLVIDAS 
  

i) Cálculo mental – Durante o truque, o mágico terá que realizar mentalmente uma 
soma. 

ii) Conhecimento de Álgebra - – Será a área da matemática envolvida nas operações 
dessa atividade 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Seja X o número de vezes que você pensa em pizza por dia. Resolve-se esta brincadeira 
algebricamente. 

(X × 2 + 5) × 50 = 100 × X +250 

Se ainda já tiver feito aniversário esse ano soma se com 1761, senão soma-se com 1762, 
logo:  
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⇒ 100 × X + 250+ 1761 = 100 × X +2011 

Observe que ao retirar de 2011 (ano atual) o ano que você nasceu o resultado será a sua 
idade atual, então: 

⇒ 100 × X + 2011 – 19YY= N (idade) 

NOTA: Essa brincadeira só é valida para pessoas que possuem menos de cem anos; pois 
a quantidade de vezes que a pessoa pensou em pizza vai aparecer no dígito das centenas. 

Quanto a ser válida somente para o ano atual, é só por causa das constantes (1761 ou 
1762) que precisam ser alteradas com o passar dos anos, para isso basta somar com 1. 

 
RESULTADOS 
 

A partir de observações e trabalhos realizados em diversas turmas do Ensino Médio no 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Pau dos Ferros, desde setembro de 
2010, foram avaliados o desenvolvimento dos estudantes perante as atividades propostas. 
Percebeu-se que houve um grande entusiasmo por parte dos estudantes, pelo fato de 
estarem aprendendo brincando. Isso mostrou o poder de atratividade, e que a proposta 
obteve sucesso, alcançando uma resposta positiva, por meio da aplicação da ludicidade em 
sala de aula. 

 
Ao desenvolver trabalhos como este e observar a atuação dos estudantes, ressalta-se a 

importância em se pesquisar cada vez para que seja possível serem desenvolvidas outras 
atividades que mostrem o estudo da matemática com um novo formato. Diante de tantas 
metodologias lúdicas de se trabalhar matemática, foi percebida ainda a importância que elas 
possuem em sala de aula, apresentando um resultado satisfatório ocasionado pela plena 
interação entre os estudantes. 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Todos os estudantes podem e devem compreender e usar diariamente as idéias 
matemáticas, pois tal habilidade não deve ser propriedade apenas de uma minoria que tenha 
mais afinidade com o raciocínio lógico-matemático. A matemática está presente nas 
atividades humanas em maior ou menor complexidade. Ao perceber isso, o estudante 
compreende o mundo à sua volta e ver que pode atuar nele. A todos, sem distinção, deve ser 
dada a oportunidade de compreensão e atuação como cidadão.  

 
Isso contribui sobremaneira com os professores, que devem sair da rotina da teoria de 

ficar só preso em sala de aula, considerando que esta se mostra como uma metodologia 
cansativa na maioria das vezes Tendo como objetivo alcançar e ver o sucesso dos estudantes, 
é preciso estar sempre aprimorando novas idéias, gerando expectativas para aula, pois a 
curiosidade é uma porta aberta para expandir o conhecimento. 
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Entende-se que esse trabalho deve ser implantado nas instituições de ensino, dando 
oportunidade aos alunos de vivenciar os conteúdos matemáticos de forma mais descontraída. 
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MATEMÁGICA: UMA FORMA LÚDICA DE APLICAÇÃO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 
COMO INSTRUMENTO AUXILIAR QUE DESPERTA PRAZER PELO ESTUDO DE 

MATEMÁTICA 

I. G. Oliveira¹ e M. S. R. Aquino¹ 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

isis.go@hotmail.com – monicaraquel@brisanet.com.br 

 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma metodologia baseada em 
procedimentos lúdicos como facilitador à 
compreensão e internalização de temas 
concernentes à matemática, através da 
aplicação de jogos e truques mágicos. Em geral, 
a imagem da matemática é de ser uma matéria 
de difícil compreensão com alguns assuntos se 
mostrando complexos, trazendo 
questionamentos de como esses assuntos 
serão úteis. Neste trabalho, são apresentadas 
atividades e pesquisas utilizadas para mostrar o 

quanto a matemática pode ser divertida, e 
compreendida sem que exista a 
obrigatoriedade de seu estudo simplesmente 
para enfrentar avaliações. Neste sentido é 
importante a compreensão de que a 
matemática faz parte do cotidiano de todas as 
pessoas. A abordagem do trabalho mostrou 
que o método de estudo com a ludicidade 
tornou a aprendizagem estimulante motivando 
os estudantes ao aprofundamento da leitura 
sobre o tema e a interpretação de textos.

 

 PALAVRAS-CHAVE: Matemática, mágica, lúdico. 

MATHEMAGICIAN: A PLAYFUL WAY APPLICATION OF MATHEMATICAL CONTENT AS A 
TOOLTO ASSIST THE PLEASURE AWAKENING STUDY OF MATHEMATICS 

ABSTRACT

This work aims to present a methodology 
based on procedures to facilitate 
the recreational understanding and 
internalization of issues pertaining to 
mathematics through the application of 
games and magic tricks. In general, the 
image of mathematics is to be a subject 
difficult to understand with some issues 
become complex, bringing questions of 
how these issues will be useful. In this 
study, we present research activities and 
used to show how math can be fun, and 

understand that there is no requirement 
for the study simply to meet their 
evaluations. In this sense it is important to 
understand that mathematics is part of 
everyday life for all people. The 
approach of the study showed that the 
method of study with 
the playfulness made 
learning exciting motivating students 
to further reading on the subject and the 
interpretation of texts. 

 KEY-WORDS: Mathematic, magic, ludic. 
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MATEMÁGICA: UMA FORMA LÚDICA DE APLICAÇÃO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 
COMO INSTRUMENTO AUXILIAR QUE DESPERTA PRAZER PELO ESTUDO DE 

MATEMÁTICA  

INTRODUÇÃO 
 Na busca por novos meios de aplicação de conteúdos matemáticos, dentre eles 
a aplicação do método lúdico foi possível observar que esta se torna relevante na 
medida em que foge do padrão, da forma comum, às vezes considerada cansativa com 
que se trabalha a matemática.  

Quando se fala em matemática sempre há manifestações que revelam 
desinteresse pela mesma, talvez mais do que por outras matérias, e isso trava o 
conhecimento que pode ser adquirido quando existe motivação para aprendizagem. 
Ela é uma ciência que permite a interação das pessoas, através de cálculos simples, 
como por exemplos os lucros obtidos na comercialização de um produto até os que 
envolvem álgebra booleana, matrizes e binários presentes na computação. 

Neste trabalho buscou-se encontrar uma forma mais divertida de 
aprendizagem da matemática, sendo de fundamental importância a leitura para 
formação dos conceitos e dos truques com conteúdos matemáticos, os quais foram 
considerados prazeroso, e relevantes para o melhor conhecimento do estudante. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Uma análise do comportamento dos estudantes em relação ao conhecimento 
da matemática revelou que existem dificuldades desses até mesmo quando se trata de 
cálculos considerados os mais simples. Através de diversos jogos matemáticos verifica-
se ser possível o desenvolvimento de muitas habilidades tais como cálculos mentais, 
criatividade, desinibição, interpretação de texto, concentração, socialização, dentre 
outras. 

 Em relação à interpretação de texto e a importância da Leitura, verifica-se 
serem indispensáveis na aprendizagem formação do indivíduo, sendo para este 
trabalho importante perceber que há uma maior aprendizagem ao serem aplicadas 
técnicas de aprendizagem da matemática de forma lúdica. 

A esse respeito Huizinga (1980, p. 17), afirma: 

“o objetivo do lúdico no processo ensino-aprendizagem: "[...] é 
modificar as estratégias relacionais do indivíduo e levá-lo a 
desenvolver o mais plenamente possível sua capacidade de ação 
inteligente e criadora, seja seu potencial integro ou esteja ele afetado 
por deficiências de qualquer origem". 

O livro “Ah, Apanhei-te: Paradoxos de ler e chorar por mais” de Martin 
Gardner, traz comparações de problemas do dia-a-dia com uma abordagem 
matemática, e também certos paradoxos. Isto faz com que a leitura se torne 
irresistível, e divertida. Essa diversão é colocada nos fundamentos, e o leitor é 
estimulado a ler o livro por completo na busca de explicações e comprovações para 

1283



OLIVEIRA E AQUINO (2011) 
 

que saiba qual o real segredo para que o truque funcione bem como de que modo 
pode ser mostrado para outras pessoas. 

De acordo com Rubem Alves  
“[...] Todo texto literário é uma partitura musical. As palavras são as 
notas. Se aquele que lê é um artista, se ele domina a técnica, se ele 
surfa sobre as palavras, se ele está possuído pelo texto – a beleza 
acontece. E o texto se apossa do corpo de quem ouve. Mas se aquele 
que lê não domina a técnica, se ele luta com as palavras, se ele não 
desliza sobre elas – a leitura não produz prazer: queremos que ela 
termine logo. Assim, quem ensina a ler, isto é, aquele que lê para que 
seus alunos tenham prazer no texto, tem de ser um artista. Só 
deveria ler aquele que está possuído pelo texto que lê. Por isso eu 
acho que deveria ser estabelecida em nossas escolas a prática de 
“concertos de leitura“. Se há concertos de música erudita, jazz e MPB 
– por que não concertos de leitura? Ouvindo, os alunos 
experimentarão os prazeres do ler. E acontecerá com a leitura o 
mesmo que acontece com a música: depois de ser picado pela sua 
beleza é impossível esquecer. Leitura é droga perigosa: vicia... Se os 
jovens não gostam de ler, a culpa não é deles. [...]”. 

 

Nesta ótica apresenta-se a metodologia lúdica na busca de que esta se 
conforme como um instrumento auxiliar ao processo ensino aprendizagem da 
matemática, com o estimulo necessário ao prazer da leitura e compreensão dos 
conteúdos apresentados. 

   

METODOLOGIA 

Para produção dos fundamentos de truques/mágicas utiliza-se como estratégia 
a leitura de livros relacionados a jogos, paradoxos, pesquisas na internet, dentre outras 
fontes. 

 Na participação da 1ª Exposição Tecnológica (EXPOTEC) realizada no IFRN - 
Campus Pau dos Ferros, em 2010 foi apresentado o projeto, sendo realizadas 
atividades com truques que envolveram temas matemáticos, com os espectadores. 
Notou-se a curiosidade de todos em saber qual o segredo que envolvia cada um dos 
problemas apresentados, o que motivou ainda mais a seguir com este tipo de 
abordagem com o objetivo de mostrar que o lúdico encontra seu papel enquanto 
método facilitador do processo de ensino aprendizagem. 

 Na oportunidade foram materiais bastante comuns tais como dados, tabelas, 
cartões, baralho, calendário, e outros. 

Após o conhecimento de determinado truque juntamente com o assunto da 
matemática a ele relacionado, conforme se propõe neste trabalho apresentam-se os 
fundamentamos teóricos da solução em formato de documento do Microsoft Word 
(.docx). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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 Para a fundamentação teórica e explicativa dos truques utiliza-se um padrão de 
formatação para facilitar o seu entendimento. 

 Todas as fundamentações seguem o padrão: 

1. Título do truque/jogo/mágica – Fonte Chinese Rocks, 18; 
2. Material necessário para realização (utiliza-se imagens) – Fonte Cambria, 11; 
3. Dinâmica (o que o mágico faz/pede) – Fonte Cambria, 11; 
4. Habilidades envolvidas (área da matemática presente na resolução do truque) – 

Fonte Cambria, 11; 
5. Fundamentação teórica (introdução do assunto e em seguida sua aplicação no 

truque) – Fonte Cambria, 11. 
 
MODELOS 

Para exemplificar a apresentação seguem-se três truques com suas 
fundamentações, e para manter a formatação original dos documentos os arquivos 
foram transformados de (.docx) para (.jpg). 

 

• Truque 1: Figuras 1 e 2. 
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Figura 1 – Primeira página da fundamentação do truque “Lendo seu pensamento(1)”. 

1286



OLIVEIRA E AQUINO (2011) 
 

 

Figura 2 – Segunda página da fundamentação do truque “Lendo seu pensamento(1)”. 

• Truque 2: Figura 3 
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Figura 3 – Página da fundamentação do truque “Listas de cartas”. 

• Truque 3: Figuras 4 e 5. 
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Figura 4 – Primeira página da fundamentação do truque “Batidas”. 
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Figura 5 – Segunda página da fundamentação do truque “Batidas”. 
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CONCLUSÕES 

As apresentações com seus respectivos fundamentos são elaborados tanto 
para dar suporte aos estudantes envolvidos no estudo como aos professores e 
professoras que buscam alternativas para acrescentar às suas dinâmicas de 
metodologias em sala de aula.  

A prática dessas atividades com truques e mágicas revela que há maior 
interesse e envolvimento dos estudantes no que tange ao estudo de matemática o que 
se acredita poder ser ampliada para outras disciplinas. 

Desse modo considera-se ser importante aplicar essas dinâmicas numa 
concepção de que as mesmas se conformam como uma superação aos entraves às 
vezes encontrados para se estudar. Com essa abordagem o gosto e o prazer de estudar 
matemática, certamente se revelarão. 
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RESUMO  
 
Este trabalho tem como objetivo a produção de textos 
matemáticos para auxiliar o professor. Com o propósito 
de levar algo diferente com textos que apresentem 
temas mais próximos a realidade de muitos alunos, e 
que ajudam o professor a entusiasmar os alunos e a 
fazê-los pensar em uma solução para problemas 
parecidos com os que eles possam passar durante o seu 

dia-a-dia. Este trabalho baseia-se na leitura de alguns 
outros textos com fundamentos matemáticos como 
também em questões, como por exemplo das provas 
das OBMEP. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Solução, Matemática, Texto, Pensamento, Problema 

 

PRODUCTION OF MATHEMATICAL TEXTS AS MATERIAL ASSISTANCE FOR TEACHERS 
OF MATHEMATICS FOR CLASS 

ABSTRACT 
This work aims at the production of mathematical 
texts to help the teacher. In order to bring something 
different with texts that presentthemes closest to the 
reality of many students and help teachers 
toexcite students and make them think of a solution 

to problems like those that they can pass during the 
day -to-day. This work is based on some 
other reading texts with mathematical foundations as 
well as on issues such as evidence of OBMEP. 

 

 KEY-WORDS: solution, math, Text, Thought, Problems. 
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PRODUÇÃO DE TEXTOS MATEMÁTICOS COMO MATERIAIS PARA AUXILIO DE PROFESSORES 

DO ENSINO MÉDIO 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

O homem depende da matemática em praticamente todos os dias de sua vida pois é através 
da mesma que ele consegue resolver situações problemas. Algumas pessoas não sabem o 
quanto isso é importante, preferem e escolhem viver dependendo dos outros e muitas vezes 
sendo enganados por outros ou até por si mesmo. A resolução de um problema matemático 
pode ser desenvolvida de várias formas, mas ele tem que mostrar sempre uma solução clara e 
objetiva que atinja o resultado que se espera, de maneira a suprir seja lá qual for a 
necessidade. Um problema pode ser resolvido usando vários métodos diferentes. 

O problema é o meio pelo qual a Matemática se desenvolve, ou seja, o “alimento” da 
evolução matemática. Um problema tem seu grau de importância relacionado à 
quantidade de ideias novas que ele traz à matemática e o quão ele é capaz de 
impulsionar os diversos ramos da Matemática – sobretudo aqueles em que ele não 
está diretamente relacionado. Agora que falamos da importância dos problemas à 
Matemática, podemos dar uma definição intuitiva de problema: “um problema 
matemático é toda situação requerendo a descoberta de informações matemáticas 
desconhecidas para a pessoa que tenta resolvê-lo e/ou a invenção de uma 
demonstração de um resultado matemático dado”. (SILVEIRA, J. F. P. e POGGIOLI, L., 

Site:http://athena.mat.ufrgs.br/~portosil/resu1.html, 2001.) 
 
Ainda, segundo Newell & Simon (1972), “um problema é uma situação na qual um 
indivíduo deseja fazer algo, porém desconhece o caminho das ações necessárias para 
concretizar a sua ação”. Ou segundo Chi e Glaser (1983) “o problema é uma situação 
na qual um indivíduo atua com o propósito de alcançar uma meta utilizando para tal 
alguma estratégia em particular” 
(Site:http://www.slideshare.net/Glaucia_Vieira/resoluo-de-problemas-7325875 p.3) 

Interpretando o que Pólya diz sobre solução de problemas entende-se ainda que resolução de 
problemas matemáticos é a atividade mais próxima do quotidiano, por isso seria muito 
importante que o professor saiba escolher os problemas que serão trabalhados. 

A partir das concepções de problemas acima citadas, entendemos que existe sempre um 
problema quando há um objetivo a ser alcançado e não sabemos como atingir esse objetivo. 
Entendemos, portanto que em matemática, existe um problema todas as vezes que se busca 
algo quando a partir dessas busca há um resultado – conhecido ou não – a ser demonstrado 
utilizando a teoria e os conhecimentos de matemática. 

A solução de um problema muitas vezes é de difícil reconhecimento. O processo decorrido 
para a resolução se uma situação problema muitas vezes é mais importante que o resultado 
final “limpo e seco”, pois é a partir do desenvolvimento do mesmo que se aperfeiçoa a 
matemática e os usos lógicos, é a partir disso que se caracteriza o ato de se pensar em como 
pode-se resolver o problema.  
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Um problema se torna mais importante e interessante a partir do momento que o aluno ou 
qualquer pessoa – ou seja, quem está se propondo a encontrar uma solução ao problema - 
tenha de inventar estratégias, pensar de varias formas e criar ideias de como soluciona-lo.  

 Segundo Carlos Nicolau em seu artigo intitulado Tendências em Educação Matemática – 
Resolução de Problemas: Como resolver um problema envolvendo função exponencial, a 
compreensão do problema está diretamente ligada à leitura e à interpretação, por isso é 
necessário que o aluno realmente deseje resolver o problema, ou seja, tenha interesse, esteja 
motivado para achar a solução. 

Maria Teresa Carneiro Soares (UFPR) e Neuza Bertoni Pinto em seu artigo intitulado 
Metodologia da resolução de problemas afirma que segundo POZO e ECHEVERRIA, 1988, p 09 
'A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e sugestivas que 
exijam dos alunos uma atitude ativa ou um esforço para buscar suas próprias respostas, seu 
próprio conhecimento. O ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover nos 
alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, 
para dar resposta a situações variáveis e diferentes. ’  

Para a resolução de qualquer situação questão problema é interessante e de grande ajuda 
que antes do desenvolvimento do mesmo se façam algumas perguntas como as sugeridas por 
Pozo e Echeverrría. Segue abaixo algumas dessas perguntas 

-Existe alguma palavra, frase ou parte da proposição do problema que não entendo? 
- 

- Qual é a dificuldade do problema? -Qual é a meta?   

-Quais são os dados que estou usando como ponto de partida? -Conheço algum 
problema similar?   

-Tomar a propor o problema usando seus próprios termos. -Explicar aos colegas em 
que consiste o problema.   

-Modificar o formato da proposição do problema (usar gráficos,desenhos,etc.) -
Quando é muito geral, concretizar o problema usando exemplos.   

-Quando é muito específico, tentar generalizar o problema. (POZO e ECHEVERRÍA, 
1998, p.25) 

 

A solução de  

METODOLOGIA 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de produção de textos a partir de 
adaptações para auxiliar a professores de matemática do ensino médio. Trabalhamos com a 
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possibilidade de que os textos sejam úteis tanto ao professor quanto aos alunos com os quais 
os mesmos serão trabalhados. 

Iniciamos o trabalho junto com orientador, no qual tínhamos como objetivos resolver analisar, 
discutir e a elaborar questões baseadas em questões das provas das Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática das Escolas Publicas (OBMEP), começando com as da 1° fase, seguindo-se com o 
trabalho com as questões de provas de todos os níveis e anos desde sua criação em 2005 para 
que se pudesse criar questões que poderia ser usadas pelo professor como método de 
treinamento para os alunos inscritos na OBMEP.  

O mesmo trabalho é mais ousado e tem como meta a publicação de um livro com questões 
elaboradas pelos bolsistas. É incluído nesse trabalho de publicação das questões que surgiu o 
desejo de que estivesse presente também a publicação de textos diferentes, textos que 
prendem o leitor com questionamentos interessantes em historias divertidas.  

A ideia do curso com questões elaboradas pelos bolsistas teve como ponto de partida a 
constatação do baixo rendimento dos alunos na cidade de Pau dos Ferros e na microrregião 
na disciplina de Matemática.  Realizar um curso preparatório para aprimorar os 
conhecimentos em geometria, aritmética e lógica, sabendo que esses são os assuntos que 
mais são cobrados na Olimpíada, foi a solução encontrada.  

Esse trabalho de confecção de material didático não é só para auxilio do professor, mas 
também tem o intuito de ministrar um curso preparatório para a OBMEP, destinado a alunos 
de nível médio das escolas publicas da cidade de Pau dos Ferros. Esse mesmo sem duvidas 
não ajudava somente ao professor, mas muitíssimo ajudava e ajuda aos alunos bolsistas e 
voluntários que são alunos no IFRN, a desenvolverem suas habilidades matemáticas, a 
relembrar a cada dia os conteúdos já estudados como também a aprimorar mais e mais o 
raciocínio lógico que é bastante usado durante este trabalho. 

O trabalho de criação de textos foi idealizado dentro do projeto do orientador, projeto 
relacionado a matemática para melhorar o desempenho dos alunos na OBMEP. E como 
projeto de matemática viu-se também a possibilidade de com a ideia da parte do mesmo 
orientador de além das questões, trabalhar também com textos criativos e lúdicos com 
fundamentos matemáticos para auxilio de professores como ele de ensino médio. Esses 
textos são adaptações feitas pela bolsista que é então aluna do IFRN. 

Os textos são criações e adaptações elaboradas e analisadas de questões ou textos já prontos 
encontrados em revistas com a RPM (Revista do professor de Matemática), livros como já foi 
feito de O labirinto (jogos matemáticos) de Édouard Lucas, na internet, ou em qualquer outro 
lugar que se possa encontra um fragmento interessante de onde se possa retira ideias e se 
desenvolver alguma historia.  

O processo se dá sempre com a escolha de um texto ou uma questão escolhido pelo 
orientador ou pela bolsista. O mesmo será lido, interpretado resolvido e analisado pela 
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bolsista para depois dar-se início o processo de criação do texto pode se dar com um contexto 
que possa se aproximar a realidade dos jovens alunos que apresentam uma faixa etária bem 
próxima uns dos outros de forma que sempre se identificam com o texto e sempre serão mais 
atraídos a desvendar os problemas nele envolvidos.  

Levando um dos textos produzido pela bolsista para os alunos do curso preparatório para as 
Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Publicas, percebemos o interesse e 
entusiasmo da parte dos alunos que gostam das historias envolventes e querem ir até o final 
para desvendar os problemas que ocorrem no decorrer da historia. 

 

FIGURA 1 – Foto do orientador com os alunos do curso, espaço que foi cedido para 
apresentação do texto para os alunos. 

As historias são em sua maior parte descritivas ou narrativas, contem personagens e lugares 
específicos dos quais muitos são a escola ou ambientes a ela relacionados ou envolvendo 
disciplinas, professores e conteúdos aprendidos na escola. Temos historias onde alunos 
estudiosos e exemplares conseguem no final resolver problemas difíceis na opinião dos outros 
alunos e como na historia não é explicado o raciocínio feito para se resolver o problema, é 
despertado o desejo de saber como tal aluno (personagem) chega a tais conclusões expostas 
ao final das historias que sempre acabam com a solução esperada, com finais felizes e 
agradecimentos ao personagem que encontra solução. 

Essa característica de ter sempre nas historias personagens que são bem falados, pelos outros 
personagens, admirados e sempre recebem bons elogios por ter sempre boas ideias de como 
solucionar problemas que muitas vezes são vividos no dia-a-dia que os outros personagens 
não conseguem imaginar solução possível é uma tática de mostrar ao leitor a realidade de que 
pessoas mais estudiosas e que se detém mais a questões problemas presenciados 
cotidianamente tem também mais facilidade em desvendar questões simples que as vezes 
parecem muito complicadas a principio. 
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As historias mostram que no final a conclusão correta é só questão de mais algum tempo de 
estudo e avaliação da situação proposta como problema que não dispensa alguns 
conhecimentos estudados no ensino médio e fundamental. 

Durante a redação das historias sabemos do favorecimento a autora pelo fato de que a 
mesma desenvolve além de outras questões já citadas, questões sobre linguísticas como a 
interpretação, a análise e o estudo de outros historias ou questões, como também utiliza a 
muita criatividade ao criar dissertando ou narrando os fatos ocorridos na vida dos 
personagens. 

Os textos são levados ao orientador, ele os corrige falhas, acrescenta algumas coisas e ajuda 
para que o mesmo fique sempre melhor. Estamos no momento com alguns textos produzidos 
com cuidado os quais serão demonstrados em futuras oportunidades.  

CONCLUSÃO 

A partir dessas observações em que notamos o despertamento e a curiosidade dos alunos 
através de textos, percebemos a importância de se trabalhar a matemática de formas 
diferentes como os textos que são historias interessantes despertando-lhes a curiosidade. 
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RESUMO  
 

O trabalho aqui proposto tem como foco a 
criação de jogos matemáticos, que abordem o conteúdo 
de funções. Para tanto, utilizamos dois tipos específicos 
do assunto. A função afim e a quadrática. Após a 
construção física de cada jogo, objetivamos a sua 
aplicação a alunos do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) da cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste 
Potiguar. Dessa forma, pensamos que podemos (des) 
envolver as habilidades lúdico-educativas do aluno, e ao 
mesmo tempo ajudar o professor no seu sistema 
metodológico, contemplando a área de ciências exatas e 
da terra. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Jogos matemáticos, funções, EJA. 

 

MACROSCOPIC RELATIONS BETWEEN MATH AND GAMES WORK WITH MATH FUNCTIONS  

ABSTRACT  
 

The present work focuses on the creation of 
mathematical games which relate to math functions. 
For this purpose, we used two specific types of function: 
The Affine and the Quadratic ones. After the creation of 
the games, we tried them out with the students from 

EJA (young and Adult Education Program) in Pau dos 
Ferros - RN. Thus, we think we could involve and 
develop the recreational and education skills of the 
students and, at the same time, help teachers with their 
methodologies to teach the exact and earth sciences.

 

 KEY-WORDS: Mathematical games, functions, EJA. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os conceitos de matemática e jogo são bastante complexos. Devido a esse fato, nos 
permitem várias possibilidades de definição e interpretação. Dentre as análises diversas, 
utilizá-los simultaneamente, ou seja, uni-los para um único propósito pode ser uma ótima 
alternativa para o processo ensino aprendizagem. Apropriar-se das ideias de jogo para auxílio 
na aprendizagem da matemática. Muitos defendem essa tese, como é o caso de Regina Célia 
Grando, outros criticam duramente.  

Entretanto, como vamos tentar defender, buscamos justamente mostrar que tal união 
é sim possível, e melhor, pode ampliar os conhecimentos e facilitar o entendimento, 
principalmente o conteúdo em pauta: funções. 

Dessa maneira, partimos do conceito de funções. “Dados dois conjuntos não vazios A e 
B, uma função é uma regra que diz como associar cada elemento x (pertencente) A a um 
único elemento y (pertencente) B” (DANTE). 

Especificamente, trabalhamos com função afim, erroneamente chamada de função de 
1° (grau), e com a função quadrática, conhecida por função de 2° (grau) outro equívoco. Esses 
são erros comuns, mas que devem entrar em desuso, já que função não tem grau. Contudo, 
focalizaremos a materialização de jogos que abarquem esses dois casos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 É notória, a extrema dificuldade que a maioria dos alunos tem na matemática. Na 
região do Alto Oeste Potiguar, onde o projeto é desenvolvido, essa situação não é diferente. 
Podemos exemplificar isso, segundo dados da 15ª DIRED da cidade de Pau dos Ferros, 
conforme mostra a tabela: 

 

Tabela 1: Divergências no número de professores no Alto Oeste Potiguar 

QUANTIDADE GERAL DE 
PROFESSORES 

PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA 

PERCENTUAL DE 
PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA (%) 

1029 15 1 
 

 Como podemos perceber, há um déficit imenso de professores de matemática nessa 
região, o que acarreta consequências ainda maiores para os alunos, que muitas das vezes são 
orientados por professores formados em outras áreas. Dessa maneira, se as dificuldades na 
matemática já são tratadas como clichê, imagine esses casos. 

 No Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte, 
Campus Pau dos Ferros, os alunos do PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 
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Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), 
enfrentam inúmeros problemas na matemática, isso reflete nos altos índices de reprovação, 
que no primeiro semestre de 2009, como afirmam FARIAS e FONSECA (2011), chegou aos 
50%. Daí a necessidade de implantação de metodologias inovadoras, no caso o jogo que possa 
resolver, ou ao menos, amenizar situações como desse tipo. 

 Não obstante, devemos ter clareza e eficácia de que todo jogo deve buscar a 
ludicidade. Uma vez que despertar a atenção do jogador torna mais intensa sua participação. 
Fazer isso com alunos não é tarefa tão fácil, visto que o intuito maior deve sempre ser o de 
ensinar. Por outro lado, não se pode fugir do jogo em si. JAM, KAMII (1991) e KRULIK (1997) 
(apud SMOLE, DINIZ, PESSOA E ISHIHARA) definem que todo jogo possui características em 
comum, como por exemplo: É Jogado por um, ou mais jogadores; haverá sempre um 
vencedor e o descumprimento das regras propostas, gerará uma punição pra quem cometeu. 

 Por outro lado, é de suma importância saber distinguir o tipo de jogo que 
pretendemos criar e aplicar. Pois, existem aqueles que visam a fixação de conceitos e outros 
que se fundamentam apenas em construí-los. 

Antes de optar por um material ou jogo devemos refletir sobre a nossa 
proposta político-pedagógica; sobre o papel histórico da escola, sobre 
o tipo de sociedade que queremos, sobre o tipo de alunos que 
queremos formar, sobre qual matemática acreditamos ser importante 
para esse aluno. (FIORENTINI, 1990) (apud FARIAS e FONSECA). 

 A partir do momento que o aluno participa do jogo, deve acima de tudo compreender 
o significado do mesmo, o “por que” de determinado conteúdo está ali representado. No 
entanto, perceber tal questão, não é algo tão simples, é preciso antes de qualquer coisa, 
desenvolver as habilidades e conhecimentos, utilizando-se de estratégias e principalmente do 
raciocínio. 

É, pois, fundamental que o estudo da matemática seja calculado em 
situações-problema que possibilitem a participação ativa na 
construção do conhecimento matemático. O aluno desenvolve seu 
raciocínio participando de atividades, agindo e refletindo sobre a 
realidade que o cerca, fazendo uso das informações de que dispões. Se 
quisermos melhorar o presente estado de conhecimento, devemos nos 
questionar sobre como pode, de fato o nosso aluno desenvolver o 
pensamento crítico ou raciocínio lógico. (SMOLE e CENTURIÓN, 1992, 
p.9) (apud Soares e Pinto). 

 Muitos devem perguntar o motivo pelo qual escolhemos um conteúdo exclusivo para 
ser trabalhado. E um público especial para aplicar nossos resultados. Essa é uma explicação 
um tanto quanto simples. Funções é um dos conteúdos mais estudados na matemática, seja 
no ensino fundamental, seja no ensino médio. Fazer com que o aluno tenha a capacidade de 
identificar e diferenciar as leis de formação de cada função e interpretar/classificar os 
gráficos, são alguns de nossos objetivos particulares. Já a respeito do PROEJA ser o “público 
privilegiado”, refere-se ao fato desses alunos, enfrentarem vários problemas (pessoais e 
escolares). Muitos têm que não só estudar, mas trabalhar para sustentar a família, sem falar 
que eles estão em um processo de readaptação escolar. Por outro lado, não significa que 
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atuaremos com um único público, havendo a necessidade podemos aplicar os jogos 
construídos com alunos de idade regular, por exemplo. 

 Uma preocupação é clara ao aplicar um jogo para alunos. O erro cometido por parte 
de um deles tem que ser visto com bastante cuidado, para que a falha não reflita no seu 
aprendizado, ou arruíne a sua participação ativa. Portanto, é de suma importância saber  lidar 
com essas ocasiões que comprometem a todos. E quando um deslize é cometido, acarretando 
até mesmo a derrota na partida, devemos ter em mente que “(...) quando se ganha, se ganha 
de si mesmo e quando se perde, se perde de si mesmo” (MACEDO, 1993b, p.11) (apud 
GRANDO). Ou ainda: 

Os alunos se dão conta que nem sempre uma discrepância no 
resultado é falha deles. Isso lhes dá maior segurança para resolverem 
problemas em outras situações. O erro passa a ser visto, por muitos 
alunos, como uma possibilidade e ocorrência natural. (MANDEL, 1994. 
P.10) (apud SOARES e PINTO) 

Dessa forma, precisamos vincular as necessidades de todos que fazem parte do 
ensino-aprendizagem nas salas de aula, os professores e alunos. E para aqueles que 
desacreditam nos jogos como ferramenta educacional, faremos dessa frase nossas palavras 
“Todo jogo é educativo em sua essência” (KISHIMOTO, 1994. P.12) (apud GRANDO). Além 
disso, como afirma KISHIMOTO (apud GRANDO) tanto a escola quanto o aluno tem a função 
de ensinar e contrair o conhecimento, assim sendo, seja qual for a atividade realizada, obterá 
um resultado. 

 

METODOLOGIA 

          A metodologia utilizada foi seguida à risca. Antes de tudo, realizamos a análise 
bibliográfica de funções, por meio de livros acadêmicos. Leitura de dissertações, para 
embasamento teórico do projeto, como o caso de O jogo e suas possibilidades metodológicas 
no processo ensino aprendizagem da Matemática, da autora Regina Célia Grando. Leitura do 
livro Mathema, que por sinal nos ajudou profundamente para a construção dos jogos, 
especialmente o segundo. 

  A parte de elaboração de todos os jogos foi mantida sempre numa sequência lógica (o 
que seria feito) e construtiva – A própria construção física. A primária, talvez mais difícil do 
que a secundária. Pois havia a necessidade do estudo detalhado de cada tipo de função, e 
também pensar em qual tipo de jogo usar (como discutido na fundamentação teórica), e por 
fim arquitetar aquilo que foi pensado na parte lógica. 

  O primeiro jogo, que chamamos de Combate afim, aborda a função de mesmo nome. 
Consiste num plano cartesiano, representando uma superfície de guerra, e peças simulando 
soldados. Objetivo: Cada jogador (dos dois que compõem a partida) tem a finalidade de 
eliminar as peças do adversário, sendo que para isso precisa formar, mentalmente, uma lei de 
correspondência, levando em consideração a formação de um gráfico, que atinja a peça a ser 
eliminada. 

  O jogo seguinte, Investigando as Quadráticas, exerce um papel muito importante para 
compreensão do conteúdo. É jogado também entre dois jogadores, sendo que cada um deve 
adivinhar o gráfico de função quadrática – dentre os 25 possíveis – que o seu oponente 
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escolheu. Para tanto, é necessário que saiba algumas características específicas dessa função. 
Como por exemplo: Concavidade da parábola, zeros da função, o valor de delta, entre outros.  

  Os jogos foram auxiliados, na etapa de formalização de gráficos, por meio de softwares 
como o Maple. 

 

Figura 1 – Etapa de testes do jogo Investigando as Quadráticas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento de um projeto envolvendo jogos é algo divertido, porém que 
necessita ser realizado com muita seriedade. Assim como deve ocorrer, independente da 
ocasião, quando se trabalha com matemática.  

 Destarte, apesar das dificuldades enfrentadas no decorrer de todo o projeto, há mais 
de um ano em execução, foi bastante proveitoso e interessante o trabalho realizado. O 
contato com um conteúdo espetacular e a possibilidade de se inserir no mundo da 
matemática nos proporcionou experiências inesquecíveis. 

 Portanto, pensamos que o jogo pode sim, ser aplicado em salas de aula e é capaz de 
aumentar o senso crítico do estudante diante da situação de aprendizagem. Entretanto, para 
tal conclusão é preciso tentar. De tal modo, estará concentrando a atenção do aluno no lúdico 
e no ensino. 
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RESUMO  
 
O presente artigo tem como principal objetivo mostrar a 
eficiência das atividades lúdicas para o desenvolvimento 
das habilidades e competências dos alunos 
incentivando-os por meio da relação entre teoria e 
prática e com isso propiciar situações em que o aluno 
opere como o autor do seu aprendizado. A produção 
desses materiais foi realizada na Escola Estadual 
Professor Gerson Lopes e contextualizada em sala de 

aula com a matéria exposta pelo professor e 
desenvolvida pelos bolsistas do projeto do Programa de 
Bolsas de Iniciação a Docência-PIBID/CAPES do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte-IFRN Campus Apodi. De fato, a fabricação dos 
jogos didáticos resultou em maior desempenho dos 
alunos com a disciplina. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Alunos, Jogos, Aprendizado. 

 

THE CONTRIBUTION OF FUN ACTIVITIES FOR THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN THE ESCOLA 
ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES  
 
ABSTRACT  
 

This article has as main objective to show the 
efficiency of recreational activities for the development 
of skills and competencies of students by encouraging 
them through the relationship between theory and 
practice and thus provide situations in which the 
student operates as the author of their learning. The 
production of these materials was held at the State 
School Teacher Gerson Lopes and context in the 

classroom with the material exposed by the teacher and 
the project developed by the Fellows Program 
Scholarship Started Docência-PIBID/CAPES the Federal 
Institute of Science Education and Technology Rio 
Grande do Norte-Campus IFRN Apodi. In fact, the 
production of educational games has resulted in 
improved performance of students with discipline. 

 

 KEY-WORDS: Students, Games, Learning. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES 

INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho abordamos a importância dos materiais ludos-pedagógicos e seus 

benefícios proporcionados aos alunos da rede pública de ensino. Essa nova ferramenta de 

ensino tem como objetivo fazer com que os alunos assimilem seus conhecimentos prévios 

com os transmitidos pelos professores de forma interativa e motivadora e para isso 

confeccionamos um jogo com esse propósito e a aplicação do questionário se deu como 

forma de comprovação dos resultados obtidos. 

 Ser um docente qualificado nos dias de hoje não é tarefa fácil, o mesmo necessita 

compreender o processo de aprendizagem de seus alunos e suas competências e com isso 

reconhecer sua função nesse processo. É necessário causar conhecimento e ampliação, 

proporcionando ao discente uma transformação de atitude.   

Um desígnio fundamental da aprendizagem é que é necessário aprender para poder ensinar. 

O professor carece ser competente no seu campo de atuação para não entornar o conteúdo 

de maneira que os alunos não desenvolvam suas aptidões e conseqüentemente apenas 

memorizem o conteúdo. A este respeito Lakomy (2007) afirma que: 

 

Sala de aula é uma comunidade de aprendizagem que tem o professor como 
coordenador que deve estimular o conhecimento por meio das varias teorias da 
aprendizagem e refletir sobre como gerir esse espaço para que seus alunos 
obtenham o maior beneficio possível.   

 

Diante disso, o projeto desenvolvido tenta romper esse método tão tradicional, marcado pela 

repetição e memorização, e viabilizando práticas pedagógicas que substituam tal 

procedimento e aponta os benefícios ofertados pelo desenvolvimento de manter em sala de 

aula a relação entre a teoria e a prática alistando os conteúdos da disciplina à vivência dos 

alunos. 

 

Motivação Através de Jogos Didáticos 
 

Reconhecendo o baixo índice de rendimento dos alunos das escolas públicas 

comprovado pelas avaliações nacionais, justifica-se a criação de programas como o PIBID- 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, com o objetivo de 

desenvolver práticas diversas voltadas para a formação docente dos alunos de licenciatura e 

com isso melhorar o aprendizado dos estudantes do Ensino Médio. 

Na intencionalidade de atender os objetivos do programa, os bolsistas atuantes no 

Ensino Médio da Escola Estadual Professor Gerson Lopes, desde abril de 2010, vem 

desenvolvendo atividades de caráter motivador para os alunos. A idéia de criar jogos para 

trabalhar a Química, partiu da necessidade de despertar o interesse dos estudantes do turno 

noturno, pois a maior parte é formada por adultos que possuem uma jornada de trabalho 

diária e por isso não priorizam sua escolarização. Para isso Gadotti e Romão (2011, p. 135) 

 

É necessário implementar uma política capaz de resgatar qualidade da escola 
pública e criar condições para combater a evasão e a repetência que 
expulsam da escola alunos oriundos da classe trabalhadora, frequentemente 
tratados como cidadão de segunda categoria, despojados do direito a um 
ensino de qualidade e adequado às suas condições de estudo. 

 

Diante do descompasso, é indispensável à presença de atividades que fujam do 

tradicionalismo, apontando novos caminhos, propiciando situações diversas nas quais os 

alunos são mediados tanto pelo professor quanto pelos instrumentos sócio-culturais que 

direcionam o individuo a um novo olhar para a vida em sociedade e acordos grupais e com 

isso desenvolver um processo de aprendizagem dinâmico. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
 
• Confeccionar jogos didáticos para auxiliar na fixação dos conteúdos da disciplina de 

química.  
 

Objetivos específicos 
 

• Facilitar e estimular a compreensão dos conteúdos de química; 
• Tornar a aula mais dinâmica;  
• Melhorar o rendimento dos alunos do ensino médio; 
• Melhorar a relação professor – aluno, aluno – aluno. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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 O início das atividades para a concretização deste trabalho deu-se através da 

confecção do jogo com materiais de baixo custo desenvolvido pelos bolsistas do programa 

com o auxílio do professor supervisor que expôs o conteúdo relacionado ao assunto abordado 

no jogo, a Tabela Periódica.  

 O jogo confeccionado foi um bingo composto por 47 cartelas contendo os elementos 

da tabela periódica e foi aplicado na turma de 1ª Série do Ensino Médio. As regras são as 

mesmas de um bingo com números, ou seja, os números foram substituídos pelos elementos 

e à medida que forem sorteados, o jogador que possuir o elemento chamado marca em sua 

cartela e responde para toda a turma o símbolo e o nome do elemento químico e assim por 

diante. O jogador que marcar todos os itens de sua cartela será o vencedor do bingo. 

 As Figuras 1 e 2 a seguir mostram as cartelas confeccionadas pelos bolsistas e 

utilizadas no jogo pelos alunos. 

  

 
Figura 1. Cartelas do Bingo. 

Na imagem a seguir são os elementos da tabela periódica referentes às pedras de um 

bingo. 
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Figura 2. Nome dos elementos químicos. 

 

 Após a execução do bingo, foi aplicado um questionário fechado para os alunos 

avaliarem a importância das aulas diferenciada, e com isso os bolsistas e professores 

comprovarem a eficiência de atividades dinâmicas.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 A sala de aula observada é composta por 25 alunos, sendo 12 do sexo masculino 

(48%), 13 do sexo feminino (62%). Dentro deste artigo foram apanhados dados significativos, 

através do questionário aplicado, comprovando o perfil dos alunos envolvidos.   

 Com base nas respostas obtidas no questionário, constatamos que atividades 

diversificadas, que contrariam os métodos da Pedagogia Tradicional, ou seja, a memorização e 

repetição de conteúdos. Tais práticas conseguem atender às necessidades dos alunos em 

relação aos programas da disciplina de forma satisfatória e dinâmica. Como mostra as Figuras 

3 e 4 abaixo: 

1309



PAIVA ET AL (2011) 
 

 

 

 
Figura 3. Avaliação dos alunos referente ao bingo. 

 

 
Figura 3.  Índice de aprovação do jogo pelos alunos 

 

Com isso, os alunos ressaltaram que a experiência com a aplicação da Química na 

produção dos materiais de limpeza implicou num aprendizado mais efetivo e além de destacar 

o quanto a disciplina de Química cultiva relações com as demais disciplinas, além de 

aprimorar a aprendizagem dos conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alternativa de utilizar materiais de baixo custo e a fabricação do jogo foi concretizada 

de modo a interligar a aprendizagem com o divertimento, e com isso poder transformar as 
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aulas em momentos agradáveis e produtivos, bem como possibilitar ao docente a facilidade 

em ministrar os conteúdos e manter a atenção dos alunos em sala. 

A satisfação dos alunos foi visivelmente notada durante a aplicação do bingo em sala, e 

sugerida pelos mesmos em dar continuidade a este tipo de trabalho e sugeriram para os 

outros professores a utilização desse método. 

Com este estudo, concluímos que os professores devem implantar em seus planos de 

aulas atividades diferenciadas, que proporcionam aos alunos o incentivo e mantendo o 

interesse dos mesmos, e com isso transformar a sala de aula em um lugar prazeroso e 

atrativo. 
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RESUMO  
 

Atualmente um dos grandes problemas que 
provocam o descontentamento do aluno e uma menor 
aprendizagem no ensino da química é a falta de 
experiências práticas sobre o tema em estudo que por 
sua vez, possibilita um maior domínio do aluno sobre o 
assunto, estimula sua criatividade, e o prepara como 
futuro pesquisador. Através da analise desta 
problemática este trabalho tem como objetivo propor 
experiências feitas com materiais alternativos sobre o 

assunto ácidos e bases, as quais se baseiam em produzir 
indicadores ácido-base com materiais encontrados no 
dia-a-dia, e utilizá-los para comprovar a acidez ou 
basicidade de algumas substâncias que são facilmente 
encontradas e também acompanhar o momento em que 
ocorrem algumas reações de neutralização, sempre 
dando ênfase a importância destes experimentos para o 
crescimento acadêmico dos alunos. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: ácidos e bases, materiais alternativos, indicadores de pH, reações de neutralização. 

 

ACIDS AND BASES: PRACTICAL APPROACH OF THE SUBJECT  

ABSTRACT  
 

Currently, one of the great problems which 
cause students’ dissatisfaction and little learning of the 
teaching of Chemistry is the lack of practical 
experiences about the studied themes that provides a 
greater knowledge for the student, stimulates his/her 
creativity, and prepares him/her as a future researcher. 
Through the analysis of this problematic, this work aims 
at proposing experiences which were done with 
alternative materials about the topic of acids and bases, 

and these experiences were based on producing 
indicators acid-base with materials that are found day-
to-day, and also how to use them to prove the acidity or 
basicity of some substances which are easily found, and 
also follow the moment in which some reactions of 
neutralization occur, always emphasizing the 
importance of these experiments for students’ 
academic growth. 

 

 KEY-WORDS: acids and bases, alternative materials, pH indicators, neutralization reactions.  
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ÁCIDOS E BASES: ABORDAGEM PRÁTICA DO ASSUNTO 

 

INTRODUÇÃO 
 

Através de inúmeros experimentos com ionização e dissociação de substâncias, 
em 1884 Arrhenius elaborou a primeira definição para os ácidos e as bases (ASSUMPÇÃO, et 
al; 2010), que mesmo estando um pouco limitada marcou o inicio da teoria dos ácidos e das 
bases, e estimulou outros químicos como Lewis, Bronsted e Lowry a pesquisarem sobre este 
assunto e a elaborarem novas teorias aperfeiçoando a inicial. 

Este trabalho foi de extrema importância para que as pessoas pudessem 
compreender a dinâmica destas substâncias que são encontradas no dia-a-dia, desde quando 
bebem refrigerante (ácido), tomam suco de limão (ácido), limpam a casa com ácido muriático 
(ácido), precisam desentupir um cano utilizando a soda caustica (base), e até quando 
precisam tomar um remédio contra azia, baseado em hidróxido de alumínio (base). Como 
essas substâncias são muito importantes, é necessário estudar mais sobre estes compostos, 
principalmente quando é possível aprender o assunto não apenas na sala de aula, com a 
explicação teórica, mas também no seu dia-a-dia e com experiências que podem ser feitas na 
escola. Visando a importância dos experimentos para o ensino de química, fundamentalmente 
para o assunto ácidos e bases que possui diversas aplicações experimentais nem sempre 
exploradas nas escolas por falta de investimentos públicos ou privados para implantação e 
manutenção de laboratórios. Este trabalho apresentará algumas experiências feitas com 
materiais alternativos sobre o assunto ácidos e bases que possibilitarão um aumento da 
curiosidade dos alunos, fazendo-os passar a gostar mais da química enquanto matéria escolar. 
Estes experimentos serão realizados com materiais alternativos presentes no cotidiano dos 
alunos e procurarão mostrar-lhes que é possível aprender o assunto através da curiosidade e 
observação do seu cotidiano aliados a prática da experimentação. 

A IMPORTÂNCIA DOS EXPERIMENTOS PARA A QUÍMICA 
A química é uma ciência, que necessita de vários experimentos para a formação 

dos seus conceitos, posteriormente apresentados aos alunos pelos professores, que quase 
sempre não mostram as experiências por traz destes conceitos, geralmente por falta de 
investimento do poder público ou privado e por falta de tempo dos educadores para planejar 
estas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão distorcida sobre a química, além de 
desestimular o pensamento critico e gerar uma dificuldade para relacionar os conceitos vistos 
em sala de aula com o seu dia-a-dia. Consequentemente fazendo com que os mesmos tenham 
dificuldade em entender que a química é vida e está presente em todos os lugares. Os 
experimentos também são extremamente necessários para que o aluno não fique preso às 
informações dadas pelos livros, pois elas podem cancelar as novas oportunidades de 
experimentos e de grandes descobertas, já que elas também funcionam como um meio de 
envelopar o aluno nos temas em pauta (Giordan; 1999). 

Como muitas escolas não dispõem de infraestrutura laboratorial e materiais para 
o mesmo, é necessário fazer experiências baratas, que produzam bons resultados no quesito 
ensino aprendizagem. Estas são as experiências feitas com materiais alternativos, que 
procuram poupar o máximo de dinheiro utilizando materiais baratos, e encontrados no dia-a-
dia. Para isso é necessário um trabalho de pesquisa para descobrir estes materiais de fácil 
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obtenção, sendo que estes estudos podem ser encontrados em livros e principalmente na 
internet, mas é mais interessante que os alunos criem os seus próprios experimentos, já que 
isso seria uma experiência que ajudaria muito no desenvolvimento da criatividade deles. 

Uma prova deste sucesso que as experiências causam no ensino aprendizagem 
dos alunos são as experiências realizadas em escolas particulares da cidade do Rio de Janeiro 
nos anos de 2005 e 2006 no qual varias equipes produziram, cada uma um experimento, que 
posteriormente foram avaliados pelas outras equipes através de uma ficha de avaliação. Estas 
experiências geraram um maior interesse dos alunos pelas aulas de ciências, despertou a 
curiosidade dos mesmos, e os provocou a prestar mais atenção na aula, para poderem avaliar 
os seus colegas de forma adequada (Bevilacqua; Coutinho-Silva; 2007). 

Outra prova deste sucesso é uma pesquisa realizada no IFRN-Campus Pau dos 
Ferros com as turmas do PROEJA, 2009.2 e 2010.1, ela mostrou que embora em pequenas 
quantidades, presentes apenas na disciplina de Técnicas de Laboratório de Alimentos (TLA), e 
com vários problemas como a falta de espaço e baixa aprendizagem, os experimentos 
segundo a maioria dos entrevistados deixam as aulas boas ou ótimas, mesmo com todos esses 
problemas, sendo que o interesse e dinamismo gerado pelos experimentos, o aumento da 
experiência laboratorial e o fato de sair da sala de aula para estudar em ambiente 
diferenciado foram suficientes para elevar a motivação dos alunos. Mostrando que as 
experiências são muito importantes para a aprendizagem e motivação, mesmo sendo 
realizadas em condições não totalmente adequadas (Oliveira; 2011). 

METODOLOGIA DE TRABALHO 
As experiências foram desenvolvidas com materiais alternativos de natureza ácida 

e básica, sendo que os mesmos poderão ser adaptados de acordo com a realidade de cada 
escola. Os experimentos poderão ser produzidos de acordo com as seguintes instruções. 

INDICADOR FEITO DE REPOLHO ROXO (FIGURA 1) 
Materiais 

• Um repolho roxo 
• Álcool Comercial 
• 2 Béquer 100 ml (copos de vidro transparentes) 
• 1 Funil (coador de café) 
• 1 papel de filtro (apenas se for utilizar o funil) 
• 1 Argola para funil 
• 1 Suporte Universal (se for utilizar o funil) 
• 1 faca 

 

 

 

 

Procedimentos 
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Corte metade do repolho e ponha-o em um béquer (copo) junto com 50 ml de 
álcool, posteriormente deixe a solução descansar por 24 horas e depois filtre-a. 

 

Figura 1 – Indicador Feito de Repolho Roxo. 

INDICADOR FEITO DE BETERRABA (FIGURA 2) 
Materiais 

• 1 beterraba 
• 2 béquer 100ml (copo de vidro transparente) 
• Água destilada (água para seringa) 
• Faca  
• 1 Funil (coador de café) 
• 1 papel de filtro (apenas se for utilizar o funil 
• 1 Argola para funil 
• 1 Suporte Universal (se for utilizar o funil) 

Procedimentos 

Corte a beterraba e ponha-a em um béquer (copo), junto com 50 ml de água 
destilada(água de seringa), posteriormente deixe a solução descansar por 24 horas e depois 
filtre-a. 

 

Figura 2 – Indicador Feito de Beterraba. 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR FEITO DE PÉTALAS DE FLOR VERMELHA (FIGURA 3) 
Materiais 

• 2 béquer 100ml (copo de vidro transparente) 
• 6 pétalas de flor vermelha 
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• Álcool comercial  
• Bastão de vidro (colher) 
• 1 Funil (coador de café) 
• 1 papel de filtro (apenas se for utilizar o funil 
• 1 Argola para funil 
• 1 Suporte Universal (se for utilizar o funil) 

Procedimentos 

Coloque as pétalas de flores no béquer (copo) junto com 50 ml de Álcool, agite a 
solução utilizando o bastão de vidro, e posteriormente deixe a solução em repouso por 24 
horas e depois filtre-a. 

 

Figura 3 – Indicador Feito de pétalas de flores. 

SUBSTÂNCIAS TITULADAS 
As substâncias tituladas foram: vinagre, hidróxido de sódio, limão, hidróxido de 

cálcio, ácido muriático, hidróxido de alumínio, refrigerante de soda, todas em meio aquoso. 
REAÇÕES DE NEUTRALIZAÇÃO 

Para acompanhar o momento em que ocorre a seguinte reação: (equação1), 
utilizando o indicador feito de beterraba e o alaranjado de metila, pingue algumas gotas do 
indicador no hidróxido de sódio, até ele mudar de cor, feito isso utilizando outro conta gotas 
adicione de forma moderada o HCl no béquer que contem o hidróxido de sódio com o 
indicador para iniciar a reação de neutralização, e ao mesmo tempo fique agitando o béquer 
em que a reação esta ocorrendo e quando a cor da solução presente no béquer descrito 
anteriormente for alterada, pare de adicionar o HCl e anote a mudança de cor. 

HCl + NaOHNaCl + H2O                                                                     equação (1) 

Para acompanhar o momento em que ocorre a seguinte reação: (equação 2), 
utilizando o indicador feito de repolho roxo e o feito de pétalas de flores, adicione o indicador 
no refrigerante de Soda com o conta gotas até ele mudar de cor, posteriormente adicione a 
cal hidratada com o conta gotas no béquer onde está o refrigerante de soda de forma 
moderada, e ao mesmo tempo fique agitando o béquer onde esta ocorrendo a reação até a 
solução mudar de cor, feito isso pare de adicionar a cal hidratada e anote os resultados 
obtidos. 
H2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2H2O                                                            equação (2) 

Para acompanhar o momento em que ocorre a seguinte reação: (equação 2), 
utilizando o indicador feito de beterraba, adicione-o na cal hidratada com o conta gotas até 
ela mudar de cor, posteriormente adicione o refrigerante de soda no outro béquer utilizando 
o conta gotas e ao mesmo tempo fique agitando a solução, até ela mudar de cor, depois disso 
anote os resultados. 
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Para acompanhar o momento em que ocorre a seguinte reação: (equação 3), 
utilizando o indicador alaranjado de metila e o indicador feito de pétalas de flores, adicione o 
indicador na base com o conta gotas até ela mudar de cor, posteriormente adicione o vinagre 
no outro béquer utilizando o conta gotas e ao mesmo tempo fique agitando o béquer em que 
esta ocorrendo a reação, até a solução mudar de cor, depois disso anote os resultados. 

CH3COOH + Al(OH)3(CH3CO2)AlOH+ 2H2O                                  equação (3) 
Para acompanhar o momento e que ocorre a seguinte reação: (equação 4), 

utilizando o indicador feito de repolho roxo, adicione o indicador na base, e posteriormente 
adicione o limão no béquer onde esta o hidróxido de alumínio até a solução mudar de cor 
completando a reação de neutralização.   
Al(OH)3 + C6H8O7  AlC5H5O7 + H2O                                                equação (4) 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os indicadores ácido-base têm a sua cor alterada nos diferentes meios ácido, 
básico e neutro, adquirindo uma cor diferente para cada meio causado pelas mudanças 
estruturais que ocorrem nas antocianinas (substâncias coloridas presentes nas seivas de 
determinadas plantas). Através da adição ou remoção de H+ (Junior; Bispo; 2010), Sendo que 
cada indicador possui um determinado nível de pH que ele pode indicar visualmente, por 
exemplo o papel de tornassol possui o ponto de viragem entre 4,5 e 8,3, já o extrato de 
repolho possui ponto de viragem entre 4 e 10 (“Laboratório Aberto” - GEPEQ - IQ – USP - 
1998),  por isso diferentes substâncias que por exemplo são ácidos poderão apresentar uma 
tonalidade diferente geralmente mais clara ou mais escura 

INDICADOR FEITO DE REPOLHO ROXO 
Utilizando o Indicador Feito de Repolho Roxo para comprovar a acidez ou 

basicidade de algumas substâncias verificou-se que quando ele entra em contato com 
substâncias ácidas adquire a cor vermelha (Figura 4), já com as básicas adquire a cor verde 
(Figura 5), sendo que a cal virgem (CaO) depois de ser hidratada adquiriu a cor verde 
referente às bases, pois a reação de hidratação da cal virgem originou Hidróxido de cálcio 
Ca(OH)2 que é uma base (Silva; Stradiotto; 1999). 

.  

Figura 4 – Vinagre no Indicador Feito de Repolho Roxo. 

 

Figura 5 – Indicador Feito de pétalas de flores. 

INDICADOR FEITO DE PÉTALAS DE FLORES 
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Utilizando o indicador feito de pétalas de Flores verificou-se que para as 
substâncias ácidas o indicador adquire a cor rosa (Figura 5), e para as básicas adquire a cor 
verde (Figura 6).  

 

Figura 5 – Vinagre no indicador feito de pétalas de flores. 

 

Figura 6 – hidróxido de sódio no indicador feito de pétalas de flores. 

INDICADOR FEITO DE BETERRABA 
Utilizando o indicador feito de beterraba verificou-se que para substâncias ácidas 

o indicador adquire a cor roxa (Figura 7), e para as básicas ele adquire a cor amarela (Figura 
8), com exceção do Hidróxido de alumínio que adquiriu a cor roxa (Figura 9) e do refrigerante 
que adquiriu a cor vermelha, isso ocorreu, pois cada indicador tem um nível de pH que pode 
identificar, ou seja um ponto de viragem, e como a sua cor é alterada de acordo com valores 
bem definido de pH é possível que por exemplo diferentes substâncias básicas adquiram cores 
diferentes já que elas podem ter pH diferentes, mas a ocorrência deste fenômeno depende de 
cada indicador, geralmente o que ocorre é por exemplo: substâncias básicas com pH diferente 
adquirirem a mesma cor embora mais clara ou mais escura em relação a outra substância. 

 

Figura 7 – Vinagre no indicador feito de beterraba. 
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Figura 8 – Hidróxido de sódio no indicador feito de beterraba. 

 

Figura 9 – Hidróxido de Alumínio no indicador feito de beterraba. 

INDICADOR ALARANJADO DE METILA 
Utilizando o indicador alaranjado de Metila verificou-se que para substâncias 

ácidas o indicador adquire a cor vermelha (Figura 10) e para as básicas ele adquire a cor 
amarela (Figura 11). 

 

Figura 10 – Refrigerante de soda no indicador alaranjado de metila. 
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Figura 11 – Hidróxido de alumínio no indicador alaranjado de metila. 

REAÇÕES DE NEUTRALIZAÇÃO 
Na reação do HCl + NaOH, utilizando o indicador feito de beterraba, percebeu-se 

que ao adicionar o indicador na base, a solução adquiriu a cor amarela, e ao ser adicionado de 
forma moderada o HCl para realizar a reação de neutralização o produto adquiriu a cor rosa 
claro (Figura 12), por sua vez utilizando o indicador alaranjado de metila, ao adiciona-lo na 
base a solução adquiriu a cor amarela, e ao adicionar o HCl, a solução adquiriu a cor vermelha 
(Figura 13). 

 

Figura 12 – Neutralização com o indicador feito de beterraba. 

 

Figura 13 – Neutralização com o indicador alaranjado de metila. 

Na reação do Refrigerante de soda com a cal hidratada utilizando o indicador de 
repolho roxo percebeu-se que ao adicionar o indicador no ácido, a solução adquiriu a cor rosa 
claro, e ao adicionar a base para realizar a reação de neutralização à solução passou a ser azul 
clara (Figura 14), por sua vez utilizando o indicador feito de pétalas de flores ao adicionar o 
indicador no ácido ele adquiriu a cor rosa e quando a base foi adicionada a solução ficou 
transparente (Figura 15). 

 

Figura 14 – Neutralização com o indicador feito de repolho roxo. 
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Figura 15 – Neutralização com o indicador feito de pétalas de flores. 

As reações não citadas seguiram os mesmos princípios de mudança de cor 
referente ao indicador utilizado com exceção da reação do hidróxido de alumínio com o 
vinagre utilizando o indicador feito de pétalas de flores, que adquiriu a cor lilás (Figura 16) e 
da reação do hidróxido de alumínio com o limão, utilizando o indicador feito de repolho roxo 
que adquiriu a cor roxa (Figura 17), isso ocorreu, pois para que uma reação de neutralização 
possa ocorrer totalmente é necessário ter uma mesma quantidade de ácido e de base 
reagindo, caso contrário nem todos os H+ serão neutralizados, fazendo com que o pH não 
fique igual a 7, ou atinja este pH apenas por alguns segundos. Este fator aliado com o ponto 
de viragem de cada indicador provoca este fenômeno. 

 
 
 

 
Figura 16 – Neutralização com o indicador feito de pétalas de flores. 

 
Figura 17 – Neutralização com o indicador feito de repolho roxo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através destes experimentos será possível ampliar os conhecimentos dos alunos, 

ajudando-os a compreender melhor o assunto ácidos e bases, fazendo-os perceber a 
aplicabilidade desta teoria, que é raramente visto no ensino médio com essa abordagem, 
incentivando-os a serem mais curiosos, e a procurarem as respostas para os fenômenos do 
dia-a-dia, ajudando inclusive em outras disciplinas, que precisam de uma maior disposição 
para ir além do que o professor explica procurando aprender mais sobre o que já foi 
aprendido, isso mostra  ao aluno que é possível através da experimentação e da sua 
habilidade de ser curioso, aprender mais, dinamizar as aulas, e obter um aumento da sua 
capacidade como futuro pesquisador.  

A partir dos experimentos é possível concluir que os indicadores seguem o 
seguinte padrão para o contato com substâncias ácidas, básicas e neutras (Tabela 1). 
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Tabela 1: Resumo das cores que os indicadores adquirem 
Indicadores Sub. Ácidas Sub. Básicas 

Alaranjado de Metila Vermelho Amarelo 

Feito de Repolho Roxo Vermelho Verde 

Feito de Pétalas de 
Flores 

Rosa  Verde 

Feito de Beterraba Roxo Amarelo 
 
Depois da realização de todos os experimentos verificou-se que o indicador feito 

de pétalas de flores é o mais indicado para confirmar a acidez ou a basicidade das substancias 
utilizadas, pois foi possível visualizar melhor a mudança de cor, embora os outros também 
tenham sido eficientes, já que isso vai depender de cada substância, pois os indicadores 
funcionam em determinados níveis de pH, também foi possível verificar que os indicadores 
alternativos funcionam tão bem quanto o alaranjado de metila mostrando que eles podem 
substituir de maneira adequada os indicadores comerciais, que são extremamente 
importantes principalmente na química analítica por fornecerem uma indicação visual sobre a 
acidez ou basicidade de uma substância podendo ser utilizados por exemplo para verificar se 
uma dada reação de neutralização ocorreu. 
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RESUMO  
 

A água, vista como insumo vital, tem um papel 
fundamental para nossa vida. Nos últimos anos, ela vem 
sofrendo com problemas graves que afetam sua 
qualidade, tais como: poluição, derramamentos de 
óleos, descarregamentos de substâncias tóxicas, esgoto 
sem tratamento, falta de saneamento, entre outros. 
Esses problemas comprometem diretamente as águas 
dos rios, lagos e oceanos. Tendo em vista esses 
aspectos, fica perceptível a importância da realização de 
trabalhos e pesquisas que comprovem a má ação do 
homem e estimulem a preservação da água. Desta 
forma, esse trabalho tem como objetivo desenvolver 
pesquisas, avaliar os aspectos físicos e químicos da 

lagoa do município de Apodi/RN, que possam 
comprovar se a água desse reservatório está de acordo 
com os níveis de potabilidade, para assim suprir as 
necessidades da população sem que haja dúvidas sobre 
sua qualidade, verificando se a mesma pode ser 
utilizada para consumo ou para outros fins. Dos 
parâmetros observados até o presente momento, 
observa-se que o teor de cloreto e a dureza estão acima 
do permitido para a água ser considerada potável. 
Outros parâmetros devem ser analisados e um trabalho 
de conscientização deve ser realização com a 
população. 

 
 
 

ANALYSIS PHYSICAL CHEMISTRY OF WATER LAGOON APODI / RN 
 

ABSTRACT  
 

The water, is a vital source, has a basic paper 
for our life. In recent years, it comes suffering with 
serious problems that affect its quality, such as: oil 
pollution, spillings, toxic substance unloadings, sewer 
without treatment, lack of sanitation, among others. 
These problems directly compromise waters of the 
rivers, lakes and oceans. In view of these aspects, it is 
perceivable the importance of the accomplishment of 
works and research that proves me the action of the 
man and stimulates the preservation of the water. In 
such a way, this work has as objective to develop 
research, to evaluate the physical aspects and chemical 

of the lagoon of the city of Apodi/RN, that can prove if 
the water of this reservoir is in accordance with the 
potabilidade levels, thus to supply the necessities of the 
population without it has doubts on its quality, verifying 
if the same one it can be used for consumption or other 
ends. Of the parameters observed until the present 
moment, it is observed that the chloride text and the 
hardness are above of allowed it potable water to be 
considered. Other parameters must be analyzed and an 
awareness work must be accomplishment with the 
population.  

 

 KEY-WORDS: water, pond Apodi/RN, potability. 

  

 PALAVRAS-CHAVE: água, lagoa do Apodi/RN, potabilidade. 
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ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA DA LAGOA DE APODI/RN 

 
1. INTRODUÇÃO  
 
 O volume da água em nosso planeta é tão grande que às vezes temos a impressão de 
que ela é inesgotável e que, portanto, não é necessário se preocupar com sua preservação, 
porém essa afirmação não procede. Sabe-se que do volume total da água do planeta, a 
presença de água salgada, nos oceanos e mares, corresponde a 97,5% e a de água doce, em 
rios, lagos, geleiras e subsolo, corresponde apenas 2,5%. Desta pequena quantidade de água 
doce, 68,9% encontra-se em geleiras e coberturas permanentes de neve, 29,9% é relacionado 
à água doce subterrânea e 0,3% são das águas dos rios e lagos (ALMEIDA, 2010). 
 É inegável que a água é de fundamental importância para a manutenção da vida 
humana e de todos os seres vivos do planeta. Caso a sociedade continue a desperdiçar, 
contaminar e poluir esse recurso vital, a sobrevivência humana corre sérios riscos. A tomada 
de consciência por parte dos governantes e da população tem ocorrido de forma lenta e com 
respostas inadequadas ou insuficientes para garantir uma qualidade de vida que pode 
disponibilizar água para todos (GUERINO, 2010). 
 É importante destacar que a quantidade de água presente no planeta é a mesma 
durante todos esses anos, essa informação nos permite afirmar que a água não irá acabar, 
porém haverá uma alteração na sua distribuição e no seu estado físico. Apesar de ser de 
grande importância, a água tornou-se uns dos principais alvos da poluição. São 
derramamentos de óleos, descarregamentos de substâncias tóxicas, esgoto sem tratamento, 
falta de saneamento, enfim, diferentes ações poluentes que chegam as águas dos rios, lagos e 
oceanos. 
 A poluição das águas, gerada por agentes químicos ou orgânicos, afeta o equilíbrio 
ecológico, intoxica os organismos e favorece a proliferação de doenças. A poluição química é 
causada principalmente por agrotóxicos (inseticidas e pesticidas), resíduos industriais e 
atividades de mineração. A poluição orgânica (fezes e restos de alimentos) decorre do despejo 
de esgotos sem tratamento (ALBUQUERQUE, BIGOTTO & VITIELLO, 2010). 
 A cidade de Apodi está situada no oeste do Rio Grande do Norte e no Alto Oeste 
Potiguar, predominante de um clima semi-árido, cuja vegetação dominante é a caatinga, e é 
caracterizada por uma estação chuvosa nos meses de Janeiro a Maio e uma seca, de Julho a 
Dezembro. Visto esses fatores, foi de fundamental importância à realização de uma análise 
das fontes de água que estão sendo utilizadas por toda a população apodiense, para que 
possa ser comprovado se ela está apropriada para consumo humano e outras utilidades.  

Segundo Pinto Filho e Oliveira (2008), a Lagoa de Apodi (Figura 1), localizada no 
próprio município, no atual contexto do desenvolvimento sócio-econômico, está com sua 
condição ambiental comprometida e ações precisam ser realizadas, no intuito de evitar que o 
atual nível de degradação seja irreversível. Como a maioria da população ainda utiliza de sua 
água para diversos fins, o presente trabalho tem como objetivo avaliar parâmetros físicos 
químicos da Lagoa de Apodi. 
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Figura 1: Lagoa do município de Apodi/RN 

 
  
2. METODOLOGIA 

 
2.1 Coleta e classificação das amostras de água 

 
A amostra foi coletada no centro da lagoa e armazenada em garrafa de PVC. 

Posteriormente acondicionada em refrigerador a uma temperatura de aproximadamente 4º 
C.  

 
2.2 Análises físicas 
 

Foram avaliados alguns aspectos físicos relacionados à qualidade da água, tais como: 
 

2.2.1 pH  
 

Análise de pH foi realizada com utilização de pHmetro. 
 
2.2.2 Temperatura 
 
 No momento da coleta da água foi verificada a temperatura com o auxílio de um 
termômetro com sensibilidade de 0,1oC. 
 
 
 
 
2.3 Análises químicas 
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A seguir são apontados alguns dos parâmetros químicos que foram avaliados até o 
momento.  
 
2.3.1 Cloreto 

 
Foi verificado inicialmente o pH da amostra. Em seguida, a mesma foi titulada na 

presença de cromato de potássio 5% utilizando uma solução de nitrato de prata padronizada. 
O procedimento da análise foi realizado em triplicata. Os cálculos foram realizados seguindo a 
Fórmula 1.  

 
mg de Cl L-1 = (Va – Vb) x N x 35450     Fórmula (1) 
                                         V 
 

Onde,  
Va = Volume da solução de nitrato de prata, gasto na titulação da amostra (em mL) 
Vb = Volume da solução de nitrato de prata, gasto na titulação da água destilada (em mL) 
V = Volume da amostra, tomado para análise (em mL) 
N = Molaridade da solução de nitrato de prata (mol L-1) 

 
2.3.2 Alcalinidade  
 
 Foi adicionado a uma alíquota da água 2 gotas da solução alcoólica de fenolftaleína. 
Em seguida, a mesma foi titulada com HCl 0,02 mol L-1 até o desaparecimento da cor. Anotou-
se o volume de ácido gasto (P), em mL. Este volume indica a alcalinidades aos íons hidroxilas e 
carbonatos. Logo após, na mesma solução, adicionou-se 4 gotas do indicador misto e titulou-
se com o ácido clorídrico até a viragem de azul para amarelo. Anotou-se o volume total gasto 
(T), em mL. O procedimento da análise foi feito em triplicata. Sua base de cálculo é expressa 
pela Fórmula 2: 

 
Alcalinidade Total (em mg CaCO3 L-1) = 5000 x NHCl x T   Fórmula (2) 
                Vamostra 

 
Onde: 
NHCl: Molaridade do HCl 
Vamostra: Volume da água utilizado para analise  
T: Volume total de HCl gasto na titulação 
 
2.3.3 Dureza em relação aos íons Ca2+  

 
Transferiu-se uma alíquota de 50 mL da água para um erlenmeyer. Em seguida, 

adicionou-se a esta amostra KOH 10 % e uma pitada do indicador murexida, que é específico 
para determinar cálcio, mesmo em presença de magnésio. Titulou-se a mistura com solução 
de EDTA 0,01 M até mudança de cor do indicador. O procedimento foi realizado em triplicata.  
2.3.4 Dureza total  
 

Transferiu-se para um erlenmeyer uma alíquota de 50 mL da amostra de água e 3 mL 
da solução tampão pH=10 (NH4Cl/NH3). Adicionou-se em seguir o indicador negro de 
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eriocromo T que permitiu a determinação simultânea dos íons Ca2+ e Mg2+. A amostra foi 
titulada com EDTA 0,01 M até mudança de cor do indicador. O procedimento da análise foi 
feito em triplicata. Os cálculos foram feitos pelas Fórmulas 3, 4 e 5, abaixo: 
 

MCa
2+ . Vamostra = MEDTA . Vgasto       Fórmula (3) 

 
CCa

2+ = M Ca
2+ . MCa . 1000       Fórmula (4) 

 
Ca2+                 CaCO3 
CCa

2+                 °DH        Fórmula (5) 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A água da lagoa foi coletada no mês de novembro deste ano. Na análise das 

propriedades físicas, a sua temperatura era de 28 oC e pH igual a 8. Segundo a resolução 
357/2005 do CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) determina que as águas 
destinadas ao abastecimento e ao consumo humano, devem conter seu pH na escala de 6,0 a 
9,0, portanto a água analisada está na faixa permitida. 

O primeiro parâmetro químico analisado foi a quantidade de íon cloreto. Pela análise 
foi possível verificar a presença de 334,65 mg/L de água da Lagoa. Segundo Lima (2005), o íon 
cloreto (Cl-), se apresenta nas águas subterrâneas, oriundo da percolação da água através de 
solos e rochas. 

 No que diz respeito ao Padrão de Potabilidade, segundo a Portaria n. 518/2004 o valor 
máximo permitido para o consumo humano de cloreto é de 250 mg/L. Com esses dados é 
observado que a quantidade de cloreto presente na Lagoa do Apodi/RN (334, 648 mg/L), está 
acima do padrão estabelecido para consumo humano (250 mg/L). Segundo Lima (2005), as 
descargas de esgotos sanitários, nos lagos, são fontes importantes, vendo que cada pessoa 
expele pela urina, cerca de 6 g de cloreto por dia. Tendo conhecimento que o município de 
Apodi não possui saneamento básico e que grande parte de seus esgotos se direcionam para a 
lagoa, é possível que este seja um dos fatores que mostra o motivo pelo qual o teor de cloreto 
é tão elevado nessa água. Segundo Becker (2008), águas com grandes quantidades de cloretos 
são corrosivas, destroem estruturas e recipientes metálicos, afetando a fisiologia das plantas. 
Visto estes fatores, nota-se que é de fundamental importância, decisões tomadas tanto pelo 
poder público, quanto por parte da população. 

Outro parâmetro analisado foi a alcalinidade. É de conhecimento que entre as 
impurezas encontradas nas águas, existem aquelas que são capazes de reagir com ácidos, 
podendo neutralizar certa quantidade desses reagentes. Essas impurezas conferem às águas a 
característica de alcalinidade. Por definição, alcalinidade de uma água é a sua capacidade 
quantitativa de neutralizar um ácido forte, até um determinado pH (OLIVEIRA, 2007). Os 
principais constituintes da alcalinidade são os hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos.  

O cálculo da alcalinidade devido aos hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, foi 
efetuado pela Fórmula 2, só que substituindo o valor de “T” pelos valores calculados na 
Tabela 1 a seguir. 

 
Tabela 1: Cálculo da alcalinidade na água 

Resultado  Alcalinidade (em mg de CaCo3 L-1) 
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 Hidróxidos Carbonatos Bicarbonatos 

P = 0 0 0 T 

P < 0,5T 0 2P T – 2P 

P = 0,5T 0 2P 0 

P > 0,5T 2P – T 2 (T-P) 0 

P=T T 0 0 

Fonte: BECKER, 2008 
P = Volume de HCl gasto na titulação usando fenolftaleína como indicador, em mL. 
T = Volume total de HCl gasto na titulação, em mL. 
 

Seguindo a Tabela acima, a quantidade de hidróxidos foi igual a 0 mg/L, a de 
carbonato é igual a 1mg/L e a de bicarbonatos é igual a 5,5 mg/L. Comparando esses dados 
com os parâmetros obtidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em que a 
alcalinidade de hidróxidos é 0 mg/L, a de carbonatos é até 120 mg/L e a de bicarbonatos é até 
250 mg/L, percebe-se que a água da lagoa de Apodi, em termos de alcalinidade, está 
conforme estabelecido pela ANVISA. 

O índice de dureza da água é um dado muito importante para se avaliar a sua 
qualidade.  Dureza total é a denominação genérica dada à soma das concentrações dos íons 
de metais polivalentes presentes na água, tais como: cálcio, magnésio, ferro, alumínio, 
manganês e outros. Entretanto, a dureza tem significado restrito, referindo-se apenas à 
presença dos íons Ca2+

 
e Mg2+ (GAUBEUR et al, 2004). 

 Quanto à dureza, a água pode ser classificada em brandas, com baixas quantidades de 
íons de dureza, e duras, com altas quantidades de íons de dureza.  Ainda que esse critério 
possa variar de acordo com cada região, a Tabela 2 pode ser tomada como base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Classificação de Dureza 
DUREZA TOTAL 

ppm CaCO3 

CLASSIFICAÇÃO 

Até 15 muito branda 

de 16 a 50 Branda 

de 51 a 100 Levemente dura 
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de 101 a 200 Dura 

Maior que 200 muito dura 

Fonte: GAUBEUR et al, 2004 
 

De acordo com os cálculos feitos, a quantidade de dureza presente na água da lagoa 
de Apodi/RN, corresponde a 294 mg/L. Visto estes resultados e analisando-os com a Tabela 
acima, pode-se afirma que esta possui um alto índice de dureza, podendo ser classificada 
como muito dura. Quando a dureza da água encontra-se alta, a remoção dos íons se faz 
necessária, os procedimentos de remoção dos íons de dureza são avaliados pelo método de 
abrandamento. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 Até o presente momento, de acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que a 
água da Lagoa de Apodi/RN, em termos de alcalinidade, está dentro dos padrões 
estabelecidos, porém no que diz respeito à dureza total e íon cloreto os valores estão acima 
dos valores permitidos para o consumo humano. Outros parâmetros físicos químicos serão 
analisados e um trabalho de conscientização com a população será realizado para minimizar 
os valores que se encontram acima do permitido  
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RESUMO 
Na região, localizada no semi-árido nordestino, apresenta um tratamento de água simplificado, isto é, não 
convencional, mantêm a ausência de saneamento básico, o que resulta em alterações bruscas nos 
parâmetros de qualidade de água. Pesquisas realizadas relatam os principais motivos pelo qual 
influenciam negativamente nos parâmetros físicos e f ísico-químicos da água. A busca do saber 
possibilitou a co nclusão de alterações nos valores relacionados à t urbidez, pH, coliformes totais e et c. 
Algumas informações ligadas aos assuntos explorados foram transmitidas por meio do técnico 
responsável na obtenção dos resultados dos parâmetros, este possui função administrativa dentro da 
CAERN (Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte), concedeu um maior conhecimento 
sobre os assuntos tratados. Podemos citar dentre os pontos relevantes encontrados nesse artigo os 
sistemas de abastecimentos que são compostos pelas etapas de: captação, adução, distribuição e 
tratamento o que comprova a legislação estabelecida relacionada aos processos cumpridos por parte da 
empresa responsável pelo abastecimento da nossa cidade e região. 

Palavras-chave: tratamento, saneamento básico, parâmetros, abastecimento. 
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1.  INTRODUÇÃO 
O artigo aborda analise química da qualidade da água da nossa região que surge do rio piranhas 

Assú, nossa principal fonte vital, onde abastece inúmeras cidades adjacentes (principalmente a c idade 
abordada neste contexto), beneficiando aos consumidores e lhes proporcionando melhoras nas condições 
de vida. 

Pesquisas comprovam por meio de fontes concretas, alterações decorrentes de inúmeros fatores, 
presente neste liquido principalmente devido à ausência de saneamento básico. 

Além do que  foi esclarecido anteriormente, expõe citações feitas pelo técnico entrevistado no 
momento das pesquisas cumpridas, que nos ajudou para uma maior compreensão e complementação do 
nosso conhecimento, onde possibilitou um avanço significativo nas pesquisas. 

A necessidade de expandir o conhecimento provocou a busca de informações além do que foi 
obtido através do profissional, por esse motivo o a rtigo não é restrito exclusivamente as informações 
adquiridas dentro do que estava planejada, mas aquelas que por sua vez poderiam contribuir nos assuntos 
abordados. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Durante estudos relacionados aos tratamentos de água da cidade de Assú foram detectados 
alguns problemas relevantes onde estão interligados com a ausência de saneamento básico da região. É 
importante notar que o processo que a estação de tratamento oferece não se torna compensador (com a 
carência do saneamento), uma vez que o saneamento básico proporciona uma grande parcela de 
contribuição para a portabilidade da água consumida pelos habitantes da região em estudo. 

Esta ausência pode afetar desde os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água como 
também a saúde da população, uma vez que os coliformes fecais e organismos patogênicos causam 
inúmeras doenças à vida da população como: cólera, hepatite, “pano branco”, barriga d água e entre 
outras doenças.  

O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde pública. Os 
critérios adotados para assegurar essa qualidade têm por objetivo fornecer uma base para o 
desenvolvimento de ações que, se propriamente implementadas junto à população, garantirão a segurança 
do fornecimento de água através da eliminação ou redução à concentração mínima de constituintes na 
água conhecidos por serem perigosos à saúde (D'AGUILA et al, 2000). 

A imagem abaixo mostra esta realidade. 
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Na figura, observa-se que o e sgoto não coletado contamina os corpos d’água e o solo, criando um 
ambiente propício à propagação de microorganismos patogênicos que, por sua vez, contaminam a água 
para consumo. 

               Um dos fatos preocupantes da atualidade comprova que cerca de 1,4 bilhões de pessoas em todo 
o mundo ainda não têm acesso à água potável tratada. Da mesma forma, 2,9 bilhões de pessoas de pessoas 
vivem em áreas sem que haja coleta ou tratamento do esgoto. 
               
               Em virtude da falta de condições básicas de saneamento, especialmente tratamento da água e do 
esgoto, uma fração significativa da população mundial se en contra cronicamente infectada com 
organismos patogênicos. Mais de 250 milhões de casos de doenças transmitidas pela água são registrados 
anualmente em nosso planeta, e cerca de 10 milhões destes casos irão resultar em mortes, especialmente 
de crianças, que são vítimas em 50% dos casos (Nebel e Wright, 2000). 

Isto se justifica diante dos resultados apontados pelos índices de morbi-mortalidade  referentes a 
enfermidades de veiculação hídrica, caracterizadas pela ingestão de água contaminada por 
microorganismos, interrelacionando orientações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 
1996), no que diz respeito à execução de programas com objetivos de redução da morbidade decorrentes 
de doenças diarréicas, com a melhoria dos cuidados prestados às crianças, à vigilância epidemiológica e à 
qualificação de sistemas de abastecimento de água (D'AGUILA et al, 2000). 

Outro problema observado durante as pesquisas apresenta ligação à simplificação dos 
tratamentos, pois a CAERN (companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte) oferece processos 
simplificados, onde deviam ser substituídos pelo convencional uma vez que o ul timo oferece mais 
eficácia e segurança para os consumidores, ao contrario dos processos convencionais donde proporciona 
uma estrutura mais avançada e uma certeza de que o liquido se encontra adequado para consumo. Abaixo 
mostra as diferenças simplificadas entre ambos: 

Coagulação/floculação: Um produto químico coagulante é adicionado para juntar as partículas 
suspensas presentes na água bruta; 

Na floculação, a ág ua é submetida à agitação mecânica para possibilitar que os flocos se 
agreguem com os sólidos em suspensão, permitindo assim uma decantação mais rápida. 

Filtração: A filtração é a retenção de partículas sólidas por meio de membranas ou leitos 
porosos. Esta utiliza filtros de carvão ativo, areia e cascalho. No local existem 10 tipos de filtros, sete de 
pedregulhos e dois de carvão mineral. 

Desinfecção: Consistem na desinfecção da água através da utilização de cloro gasoso, polímero, 
e poliacrilato de alumínio. 

              Segundo o técnico da empresa a água bruta coletada no rio Piranhas Assú está submetida aos 
tratamentos relatados a cima, onde estas operações têm como principais objetivos a remoção do material 
particulado, bactérias e algas; remoção da matéria orgânica dissolvida, que confere cor a água e remoção 
ou destruição de organismos patogênicos tais como bactérias e v írus. Estas operações podem 
evidentemente variar dependendo da fonte de água e igualmente dos padrões a serem alcançados (Glynn 
Henry e Heinke, 1996). “Se houvesse maiores abundâncias de investimentos, ou seja, recursos financeiros 
por parte dos responsáveis, provavelmente a qualidade seria melhor comparando com os processos que 
disponibilizamos, pois maior complexidade de tratamentos maior a q ualidade da água consumida pela 
população de uma dada região”. (depoimento prestado pelo entrevistado no dia da pesquisa realizada). 
Segundo BRAGA et al. (2002), os recursos hídricos têm relação direta entre a qualidade e quantidade, 
estando as duas diretamente relacionadas, a qualidade da água depende diretamente da quantidade de 
água existente para dissolver, diluir e transportar os resíduos líquidos. 

Já os tratamentos convencionais alem de oferecerem os processos relatados anteriormente não 
deixa de proporcionar as seguintes etapas:                                                                                                                                                                                                                                                 
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Decantação: Processo onde as partículas em suspensão se precipitam para o fundo do tanque; 

Desinfecção completa: A água, nesta etapa, recebe uma dosagem de cloro que elimina os 
germes nocivos à saúde, garantindo também a qualidade durante o armazenamento nos reservatórios e seu 
transporte na rede de distribuição. 

A primeira etapa pela qual a água passa ao chegar à estação de tratamento é chamada de pré-
cloração. Nela ocorre a adição de cloro à água, eliminando microorganismos que podem ser nocivos à 
saúde humana. Posteriormente, ocorre a pré-alcalinização, que corresponde à adição de cal, ou s oda 
cáustica. Essas substâncias, por serem básicas, elevam o ph da água, tornando-o adequado para as reações 
das próximas etapas. Após a alcalinização é realizada a etapa chamada de coagulação. Nessa fase um 
agente coagulante é adicionado à água. Geralmente, adiciona-se sulfato de alumínio, que se dissolve na 
água e, em seguida, se precipita na forma de hidróxido de alumínio. Nesse processo, as impurezas se 
agregam, formando flocos. Daí o nome da etapa seguinte ser floculação.  Muitos desses processos não são 
utilizados na adutora por falta de verbas e investimentos públicos. E principalmente o processo de pré-
alcalinização que corresponde à adição de cal, ou soda cáustica.  A água com esses grandes flocos passa 
para reservatórios onde ocorrerá a decantação dos flocos de impurezas. Após a decantação, a água segue 
para grandes filtros, compostos por seixos de diversos tamanhos e ca rvão mineral, onde ficam retidas 
partículas que não foram removidas durante a decantação. A seguir, a água é submetida à etapa 
denominada de pós-alcalinização, que consiste a adição de substâncias para corrigir o seu ph final e evitar 
a corrosão ou a deposição de partículas nas tubulações. Por último são realizadas as etapas de desinfecção 
e fluoração. Na desinfecção o cloro é novamente adicionado à água para eliminar microorganismos. Na 
fluoração é realizada a adição de flúor na água, o que ajuda na prevenção de cáries na população. Ao final 
desse processo, a água segue para os consumidores e deve estar inodora, insípida, incolor e dentro de 
parâmetros de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

Através do que foi dito anteriormente conclui-se as desvantagens provocadas pela simplificação 
dos processos, uma vez que a empresa gasta mais em investimentos em produtos químicos e a 
principalmente a falta de certeza ligada à qualidade da água que os moradores consumem. 

Uma das dificuldades encontradas e comum no município e região é a poluição provocada por 
dejetos de empresas adjacentes, dentre estes se encontra uma grande quantidade de produtos químicos 
(pesticida e entre outros), lixo e etc. 

               Segundo JORDÃO & PESSOA (2005), os despejos industriais se caracterizam por apresentar 
uma enorme variedade de poluentes, tanto em tipo e composição, como em volumes e co ncentrações. 
Varia de uma indústria para outra, e mesmo dentro da própria indústria, ocorrendo variações diárias e 
horárias, fazendo com que cada caso de poluição industrial seja investigada individualmente. A água é 
essencial à manutenção da vida. A proteção de contaminações no fornecimento de água é a primeira linha 
de defesa (DAHI, 1992). Os principais culpados do evento não são somente as empresas, mas os próprios 
moradores, principalmente os que residem próximo a algum corpo hídrico, onde aproveitam da ocasião 
para lavar roupas, objetos de cozinha, e lançar lixo, sobretudo sacolas plásticas e latinhas de refrigerante.  
             
               É sabido que atitudes como estas podem causar eutrofização dos corpos hídricos, que consiste 
num processo de enriquecimento de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, onde este aporte 
excessivo provoca o crescimento descontrolado de algas. Gera se então uma biomassa maior que aquela 
que o sistema poderia naturalmente controlar. O aumento exagerado na população e su a posterior 
degradação no c orpo aquático geram uma demanda de oxigênio grande, a qual pode então provocar a 
morte de animais aquáticos (peixes) e também a proliferação de organismos anaeróbios.  Em seu estágio 
final, estes lagos e r eservatórios produzem compostos mal-cheirosos e altamente tóxicos para a biota. 
Segundo IMHOFF & IMHOFF (1998) (ADAPTADA), os despejos industriais particularmente os que 
produzem mau cheiro e contaminação, não devem ser lançados na rede coletora de esgoto e sim 
despejados diretamente em estações de tratamento. Consequentemente fontes hídricas cada vez mais 
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distantes são usadas para o suprimento da população, onde uma vez contaminada encontra-se inadequada 
para consumo. 

Este artigo possui objetivos cruciais para o fornecimento do conhecimento a população, pois é 
um dos passos decisivos para o esclarecimento da qualidade da água consumida pelos moradores da 
região em estudo, uma vez que os próprios se sentem inseguros a respeito da água que usam diariamente 
desde o c onsumo á atividades diárias. A incerteza que prevalece nos consumidores, provavelmente 
provocada pela falta de informação ou ate mesmo da carência de esclarecimento por parte da empresa 
responsável, pode ser provada através de pesquisas realizadas onde os moradores confirmam que jamais 
houve um esclarecimento mensal por parte dos responsáveis, em relação às condições que a água se 
encontrava. Saber ou não se água se encontra própria para consumo, é um dos objetivos a alcançar e um 
desafio a vencer, pois por meio de análises deseja-se encontrar respostas para suprir essas duvidas. 

 Só assim podemos repassar confiança para os consumidores a respeito do que foi adquirida 
durante o tempo, com isso a população sentirá mais segura a respeito da água que estar sendo consumida, 
daí as duvidas serão combatidas no decorrer do processo. Alterações nos valores de ph, coliformes fecais, 
nitratos etc. serão monitorados, para que possam estar de acordo com a legislação estabelecida, uma vez 
que alterações bruscas nestes valores provocam grandes mudanças no controle de qualidade da água. 
Deseja-se monitorar as a nalises que são realizadas diariamente, e p rincipalmente se a em presa 
responsável cumpriu corretamente com as p ortarias previstas onde devem ser cumpridas para garantir 
uma boa segurança para a população. 

Não se pode esquecer-se de méritos acadêmicos, pois através do que estar sendo produzido 
deseja-se compreender e adquirir conhecimentos ligados a ár ea explorada, assim, expandir o 
conhecimento para além dos muros da escola, levá-lo alem, expandir, oferecer, beneficiar, aqueles que 
são os principais contribuidores do projeto, os consumidores. Durante a realização do artigo foram 
aplicadas diversas metodologias para se alcançar os objetivos desejados, desde pesquisas a população, a 
visitas na empresa responsável pelo tratamento de água na região. 

Como forma de complementar o que se estava procurando, foram feitas visitas a companhia de 
água da região, onde foram prestados questionamentos relacionados o estado em que a água se encontrava 
atualmente, os tratamentos submetidos, como ocorria, o cumprimento da legislação e entre outros 
questionamentos que contribuíram para o desenvolvimento do mesmo. 

Observou-se um grande passo para a realização do projeto, uma vez que as visitas contribuíram 
para concretizar o que estava no papel, pois a partir do que foi discutido nas entrevistas aos funcionários 
da empresa passou-se a entender o que ocorria realmente na estação de tratamento, e como ocorria, dessa 
maneira houve um grande passo no que estava sendo planejado, e principalmente em termos de 
conhecimento. Os resultados foram compensadores, pois proporcionou a oportunidade de expandir o 
projeto de maneira indireta, uma vez que o mesmo não iria ficar restrito as pesquisas e a  empresa 
responsável, mas aos consumidores que são um alvo de suma importância para se atingir resultados 
grandiosos. Posteriormente o de safio era unir tudo que foi adquirido durante o tempo e adaptar a um 
objeto de estudo que pudesse render alguns resultados na área que estava sendo explorada no momento. 

Tabelas comparativas extraídas de papeis mensais; um meio de avaliar as mudanças bruscas 
ocorridas nos valores mostrados. 

J 
A 
N 
E 
I 
R 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.9 100.00  7.10 0.60 

F 2 PARÂMETRO CLORO RESID. COLIFORMES NITRATOS pH TURBIDEZ 
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E 
V 
E 
R 
E 
I 
R 
O 

 

0 
1 
0 

LIVRE TOTAIS 
UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.3 100.00  7.30 1.00 

M 
A 
R 
Ç 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.7 100.00  7.30 1.10 

A 
B 
R 
I 
L 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.4 100.00  7.20 2.60 

M 
A 
I 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.4 100.00  7.00 3.90 

J 
U 
N 
H 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

2.0 100.00  7.00 3.90 

J 
U 
L 
H 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.3 100.00  7.20 2.90 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.5 100.00  7.10 2.00 

S 
E 

2 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
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T 
E 
M 
B 
R 
O 

1 
0 

PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 
(4) 

5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.0 100.00  6.90 2.10 

O 
U 
T 
U 
B 
R 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

0.8 100.00  7.10 2.00 

N 
O 
V 
E 
M 
B 
R 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.2 100.00  7.00 1.40 

D 
E 
Z 
E 
M 
B 
R 
O 

2 
0 
1 
0 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.3 100.00  7.00 1.50 

J 
A 
N 
E 
I 
R 
O 

2 
0 
1 
1 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.4 100.00  7.00 1.20 

F 
E 
V 
E 
R 
E 
I 
R 
O 

2 
0 
1 
1 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

0.9 100.00  7.10 1.20 

M 
A 
R 
Ç 
O 

2 
0 
1 
1 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 1.4 100.00  7.00 1.90 
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OBTIDO 
A 
B 
R 
I 
L 
 

2 
0 
1 
1 

PARÂMETRO CLORO RESID. 
LIVRE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

NITRATOS pH TURBIDEZ 

UNIDADE mgCL2/L UFC/100mL mgN/L - uT 
PADRÃO (1) 0,2 -5,0 (2) 95% Ausente (3) 10,0 (3) 6,0 – 9,5 

(4) 
5,0 (3) 

VALOR 
OBTIDO 

1.8 100.00  7.00 1.00 

 

Avaliação geral de acordo com os valores coletados do ano de 2010 e inicio de 2011. 

Através das tabelas apresentadas, concluímos que dentre valores que inclui cloro residencial 
Livre, coliformes totais, nitratos, ph, turbidez, permanecem dentro dos padrões estabelecidos: 

Cloro residencial nos meses de janeiro/dezembro de 2010 a  abril de 2011 está incluso nos 
padrões estabelecidos, uma vez que este se encontra entre 0,2-5,0, apresenta a maior alteração de valores 
no mês de junho/2010, assumindo valor de 2.0, porem esta alteração não viola a lei que rege entre 0,2-5,0.  

                É importante lembrar que o cloro é uma espécie química altamente reativa e quando adicionado 
a água deve oxidar substâncias orgânicas e inorgânicas igualmente. Em conseqüência disto, nem todo o 
cloro adicionado a água irá produzir o chamado cloro livre disponível. A quantidade de cloro que reage 
com espécies inorgânicas (Fe+2, Mn2+, NO-2 e NH3) e impurezas orgânicas é denominada de demanda de 
cloro. Esta demanda deve ser satisfeita antes da formação do cloro livre disponível. 
 
Com base nas pesquisas prestadas alterações deste tipo apenas comprovam a p resença de 
microorganismos patogênicos em grande escala, ocasionando quantidades maiores no uso do cloro para a 
purificação da água, atitude na qual praticada no tratamento da água na região em estudo e que merece 
atenção, uma vez que o excesso de cloro deve ser evitado, caso contrário a água irá apresentar um sabor 
característico indesejado. Isto significa que em uma ETA devem ser feitos testes freqüentes visando 
determinar a dose correta de cloro a ser aplicada. 
  
            Além destes aspectos, a água a ser distribuída para a população deve conter um certo teor de cloro 
residual, que pode ser determinado em uma amostra coletada na torneira de nossas casas. Isto é feito para 
se prevenir que haja nova contaminação da água, principalmente durante o processo de distribuição. Um 
dos problemas decorrentes do u so do cloro como agente de desinfecção está relacionado com sua 
capacidade em reagir com as substâncias orgânicas de ocorrência natural, que podem estar presentes na 
água. Estas reações produzem os trialometanos (THM), entre eles o clorofórmio, que é cancerígeno. Os 
THM não são removidos da água através do tratamento convencional, e desta forma deve-se assegurar 
que a matéria orgânica deve estar ausente da água que vai ser submetida a cloração. 
           
        Desta forma, os poluentes aquáticos mais sérios são os microorganismos patogênicos, ou seja, 
aqueles causadores de doenças e mortes. Estes microorganismos encontram-se freqüentemente presentes 
nos excrementos de seres humanos e de animais, podendo ser bactérias, vírus, parasitas etc. Através de 
águas residuárias, os microorganismos aportam em corpos aquáticos receptores e p odem assim 
contaminar novos indivíduo. 

O conhecedor responsável revela como essas avaliações são produzidas, que por meio de 
analises realizadas diariamente e fiscalizadas pela secretaria regional de saúde que entanto monitora os 
valores obtidos no processo. 

Afirma que as produções das analises são adquiridas da seguinte maneira: 

Após a aplicação do cloro, a água é transportada ao laboratório onde será submetida a analise da 
presença de coliformes, a obtenção de resultados dura em media 30 minutos, cada amostra. Em seguida o 

1339



 

 

 
 

                                                 9  
 

resultado é l evado à e stufa onde permanece em media 18 a 2 4 horas para fazer a l eitura em uma 
temperatura de 35 a 37°c. Por ultimo é observado à cor da amostra onde pode se apresentar das seguintes 
cores: Amarelo: ausência de bactérias azul: presença de coliformes totais; O grupo de bactérias 
determinado coliformes totais são aquelas que não causam doenças, visto que habita os intestinos de 
animais mamíferos inclusive o homem. As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais 
indicadores de contaminação fecal. O grupo é formado por um número de bactérias que inclui os gêneros 
Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e E nterobactéria. Todas as bactérias coliformes são gram-
negativas manchadas, de hastes não esporuladas que estão associadas com as fezes de animais de sangue 
quente e com o solo. As bactérias coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5°C e são capazes de 
fermentar o açúcar. O uso da bactéria coliforme fecal para indicar poluição sanitária mostra-se mais 
significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as bactérias fecais estão restritas ao trato 
intestinal de animais de sangue quente. A determinação da concentração dos coliformes assume 
importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, 
responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifoide, 
disenteria bacilar e cólera. 

Os riscos à saúde relacionados com a água podem ser distribuídos em três categorias principais: 
1) riscos relativos à ingestão de água contaminada por agentes biológicos (vírus, bactérias e parasitas), 
através de contato direto ou por meio de insetos vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico; 
2) riscos derivados de poluentes químicos e a, em geral, efluentes de esgotos industriais (CHARRIERE 
et. al., 1994; KRAMER et, al., 1996). 

Colaboram para a deformação da tonalidade e conseguintemente da turbidez, assim causando 
inúmeras alterações na maioria das vezes bruscas (MAIO/JUNHO/2010), porem é p rovável que nos 
comprovantes deste ano ocorram alterações semelhantes, decorrente dos mesmos motivos. 

Por se tratar de um tema próximo de todos, os resultados esperados que caso seja alcançado, 
servira de beneficiamento desde os pesquisadores aos consumidores, pois não se trata de um tema restrito, 
mas amplo, que deve ser levado além para que todos adquiram certo conhecimento do que estar 
acontecendo com a água e a empresa responsável pelo seu tratamento. 

Almeja-se que o mesmo continue com um dos objetivos principais que é monitorar a qualidade 
da água da cidade de Assú, onde possa ser um alicerce no que estar sendo realizado, para que seja meio 
de beneficiar os próprios consumidores, passando-lhes segurança e certeza no que estão consumindo. 

 3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do que foi realizado pudemos aprender e compreender sobre os fatores que são 
considerados importantes para se classificar uma água adequada para consumo, os tratamentos, processos, 
parâmetros de classificação e etc. Este nos proporcionou a oportunidade de colocar em pratica a 
realização de um artigo, fator crucial para nossa formação acadêmica e acima de tudo a expansão do 
nosso conhecimento, por isso a necessidade de relatar o nosso aprendizado. 

Uma água própria para consumo é aquela que se encaixa dentro dos padrões estabelecidos pela 
legislação, só assim o consumidor pode sentir-se seguro sobre o seu consumo, alem disso podemos 
aprender sobre a importância do saneamento básico dentro de uma região, uma vez que contribui para o 
melhoramento de vida do consumidor, dentre estes, crianças. Finalizamos, com uma imensa satisfação de 
conclusão deste artigo, assim encerramos com a seguinte frase: “a curiosidade é crucial para obtenção de 
bons resultados, principalmente quando buscamos força e coragem para buscar as respostas para as 
duvidas surgidas”. 
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RESUMO  
 
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância 
da aplicação do jogo corrida periódica na disciplina de 
química, bem como estimular e facilitar o aprendizado 
da mesma. A produção desse jogo faz parte das 
atividades do projeto do Programa de Bolsas de 
Iniciação a Docência-PIBID/CAPES do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-

IFRN Campus Apodi. A fabricação desse material didático 
foi contextualizada com a matéria apresentada pelo 
professor na sala de aula e com outras disciplinas, 
destacando nesse processo a importância do uso de 
jogos didáticos como uma ferramenta na fixação do 
conteúdo ministrado. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: jogos, corrida periódica, aprendizado. 

 

APPLICATION OF THE DIDACTIC PERIODIC RACE GAME IN THE SCHOOL STATE TEACHER GERSON 
LOPES OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF APODI-RN 

 
ABSTRACT  
 
This work has as objective shows the importance of the 
application of the game run periodic in the chemistry 
discipline, as well as to stimulate and to facilitate the 
learning of the same. The production of that game is 
part of the activities of the project of the Program of 
Bags of Initiation the Teaching-PIBID/CAPES of Educação 
Science's Federal Institute and Technology of Big Rio of 

the North-IFRN Campus Apodi. The production of that 
didactic material was contextualizada with the matter 
presented by the teacher in the classroom and with 
other disciplines, highlighting in that process the 
importance of the use of didactic games as stimulants in 
the fixation of the supplied content.   

 

 KEY-WORDS: games, periodic race, learning. 
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APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO CORRIDA PERIÓDICA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
GERSON LOPES DO MUNICÍPIO DE APODI-RN 

 
INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela repetição e os 
alunos que não aprendiam eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso. Hoje o insucesso 
de um aluno também é devido ao trabalho inadequado do profissional em educação. A idéia 
de ensino despertada pelo interesse do aluno passou a ser um desafio à competência do 
professor. O interesse do aluno passou a ser a força motora do processo de aprendizagem e o 
professor, o gerador de situações estimuladoras para aprendizagem. É nesse contexto que as 
atividades experimentais e de iniciação científica ganham espaço como instrumentos 
motivadores para aprendizagem de conhecimentos químicos à medida que propõe estímulo 
ao interesse do aluno (ZANON e col. 2008, OLGUIN e col. 2008).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n°. 9.394/96, prevê uma educação escolar 
vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, cujas finalidades são “o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho” (BRASIL, 1996). Com a produção desse jogo os alunos das Escolas Estaduais 
adquiriram a capacitação básica para a confecção desse material didático.  

Diante do exposto, é apresentada nesse trabalho uma proposta de ferramenta didática 
para auxiliar as aulas de Química na formação básica/Ensino Médio, visando uma facilitação 
do processo de ensino-aprendizagem, além de contribuir diretamente na 
formação/capacitação dos alunos-professores envolvidos no projeto, contribuindo assim para 
o desenvolvimento do ensino de Química no Rio Grande do Norte, tanto no que diz respeito a 
uma formação de melhor qualidade dos alunos-professor do curso de Licenciatura em 
Química do IFRN Campus de Apodi quanto da aprendizagem dos alunos da rede pública de 
ensino.  

A produção desses materiais foi contextualizada com a matéria apresentada pelo 
professor na sala de aula e com outras disciplinas. 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 Durante o tempo de observações das aulas de química na escola Estadual Professor 
Gerson Lopes, percebeu-se que os alunos sentiam certa dificuldade em compreender o 
conteúdo ministrado pelo professor, pois existem alguns assuntos referentes à disciplina que 
se torna mais difíceis à compreensão utilizando apenas aulas teóricas. Tomando por base tais 
observações surgiu à oportunidade de confeccionarmos jogos didáticos relacionados à 
química, para assim, facilitar e estimular o aprendizado dos alunos. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
 
• Confeccionar jogos didáticos para auxiliar na fixação dos conteúdos da disciplina de 

química.  
 

Objetivos específicos 
 

• Facilitar e estimular a compreensão dos conteúdos de química; 
• Tornar a aula mais dinâmica;  
• Melhorar o rendimento dos alunos do ensino médio; 
• Melhorar a relação professor – aluno, aluno – aluno. 
 

METODOLOGIA 
 
 A Corrida Periódica (Figura 1) foi desenvolvida em forma de um tabuleiro, onde cada 
casa do mesmo consiste em um elemento da tabela periódica, contendo suas principais 
características, como: número atômico e símbolo. O jogo foi produzido com ajuda dos alunos 
e professores das escolas assistidas pelo PIBID. Primeiramente foram levantadas várias 
maneiras de como a Corrida Periódica seria organizada, por fim chegamos à conclusão de 
envolver a tabela periódica juntamente com assuntos ministrados pelos professores no ensino 
médio. Assim os alunos além de fixarem os conteúdos das aulas, aprendiam mais sobre a 
tabela periódica dos elementos. Vale ressaltar que este jogo pode ser aplicado em todas as 
turmas do ensino médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Foto do jogo “Corrida Periódica”. 
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46% 
36% 

18% 

Qual a importância da química para o cotidiano? 

muito importante

importante

indiferente

COMO JOGAR 

 A corrida periódica pode ser jogada com no máximo seis alunos por vez. Estes irão 
jogar os dados e avançando as casas. Em determinadas casas estão armadilhas como: volte ao 
início, fique uma rodada sem jogar, prisão, onde o aluno só sairá se tirar um número par ou 
ímpar no dado, dentre outras. Existem ainda, casas com uma interrogação, onde o desafiante 
terá que responder uma pergunta referente ao assunto ministrado pelo professor, se o 
competidor acertar a pergunta, avança as casas de acordo com o número tirado no dado, 
porém se errar espera a sua próxima vez de jogar para tentar novamente. Vence o jogo 
aquele aluno que chegar primeiro no final do tabuleiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O jogo foi aplicado na Escola Estadual Professor Gerson Lopes, para 11 alunos da 
turma do 2º ano noturno do ensino médio (Figuras 2 e 3). A sala foi dividida em grupos e cada 
grupo esperava o fim de uma partida para jogar. 

 

 

No final do jogo foi aplicado um questionário para saber a opinião dos alunos sobre a 
aceitação do jogo, bem como a questão do aprendizado. Os resultados são mostrados nas 
figuras abaixo (Figuras 4-9): 

 

 

 

 

Figura 4. Importância da química no cotidiano. 

 

Figura 2 – Alunos jogando. Figura 3 – Alunos pensativos. 
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91% 

9% 

Como química é trabalhado em sala de aula? 

de forma satisfatória

de forma irregular

de forma ruím

55% 

45% 

O trabalho com os alunos do IFRN foi satisfatório? 

ótimo

bom

regular

péssimo

91% 

9% 

Com os jogos, você acha que ficou mais motivado 
para aprender química? 

sim

não

indiferente

100% 

Em sua opinião, você acha que deveria ter mais 
atividades usando jogos didáticos em sala de aula? 

sim

não

indiferente

 

 

 

 

 

Figura 5. A Química em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. O trabalho dos alunos do IFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Motivação na aprendizagem. 
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Figura 8. Opinião sobre a aplicação dos jogos. 

 

Em relação ao jogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Número de alunos pesquisados, em relação ao jogo. 

 

Analisando os gráficos podemos notar que os alunos se identificam com jogos 
didáticos e ressaltam que as aulas se tornam mais dinâmicas e atrativas, facilitando assim o 
aprendizado. 

 

CONCLUSÕES 

 Pode-se concluir que o aproveitamento dos alunos bolsistas e da Escola Estadual foi 
bastante significativo. Os alunos da escola aprenderam e adquiriram novos conhecimentos 
para sua vida cotidiana, além da aprendizagem. Por fim a aplicação de jogos didáticos na 
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disciplina de química é uma maneira fácil e eficaz de fazer com que os alunos passem a gostar 
mais da disciplina, melhorando assim seu rendimento estudantil. 
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RESUMO  
 

      A química é umas das ciências que tem 
como principal foco o estudos dos fenômenos 
acontecidos no cotidiano. A construção e elaboração 
do jogo didático da memória química têm como 

principal objetivo auxiliar a melhor compreensão e 
aprendizagem, dos equipamentos usados no 
laboratorio de química por os alunos durante as aulas 
experimentais.  

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: química, jogo didático, equipamentos. 

 

APPLICATION OF CHEMICAL MEMORY GAME IN STATE SCHOOL PROFESSOR GERSON LOPES IN 
THE CITY OF APODI-RN.        
 
ABSTRACT 
 

Chemistry is one of the sciences whose 
main focus is the study of phenomena that 
occurred in everyday life. The construction and 
preparation of chemical memory of didactic 

games are primarily designed to assist a better 
understanding and learning of equipment used in 
the chemical laboratory by the students during 
the experimental classes. 

 

 KEY-WORDS: chemistry, didactic games, equipment. 
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APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO DA MEMÓRIA QUÍMICO NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
GERSON LOPES NO MUNICÍPIO DE APODI-RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

A humanidade tenta buscar, há séculos, compreender os fenômenos que regem a vida, 
através da observação, da simulação e representação desses fenômenos, da interpretação 
lógica e criativa dos resultados de experimentos. O conhecimento científico da natureza e de 
suas leis, tem se tornado um dos pilares do desenvolvimento humano. 

A Química, assim como outras Ciências, tem papel de destaque no que diz respeito ao 
desenvolvimento das sociedades, alcançado ao longo dos anos, no entanto, ela não tem se 
limitado às pesquisas de laboratório e as produções industriais. Ao contrário, embora às vezes 
não notemos que a Química está presente em nosso cotidiano, se tornando parte importante 
dele. A aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre a qualidade de vida 
das populações e sobre o equilíbrio da diversidade ambiental na Terra. Por essa razão, 
consideramos essencial que o conhecimento científico seja parte fundamental da vida 
cotidiana das pessoas, a fim de que elas possam, criticamente, contribuir assim para a 
preservação e a conservação de todas as formas de vida. 

Os materíais didáticos são ferramentas para os processos de ensino e aprendizagem, e 
o jogo didático caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para auxiliarem tais 
procesos por favorecer a construção do conhecimento do aluno. Assim a proposta 
desenvolvida teve por objetivo elaborar, confeccionar e avaliar  jogos didáticos que auxiliem 
na compreensão e aprendizagem,  acarretando um certo conhecimento para o seus usuários, 
na química, principalmente voltados para equipamentos  usados nas práticas de laboratorio 
de química. 

Para VYGOTSKY “Os jogos didáticos incentivam a curiosidade, a iniciativa e a 
autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de habilidades lingüísticas, mentais e de 
concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em equipe...” ( 1998,p.22). 

Entende-se com essa afirmativa, que o jogo didático, é um recurso lúdico bastante 
favorável quando se trata do processo ensino e aprendizagem, visto que, este facilita a 
compreensão e estreita a relação professor-aluno. 

                                 
[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da                                               
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 
aprender e viver juntos, afim de participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas, finalmente aprender a ser, via essencial que integra as 
três procedentes. (DELORS, 1998, p. 89-90 apud OCEM)  

 
Os jogos didáticos adaptados ao ensino de química podem ter grande influência na 

aprendizagem dos conteúdos relacionados à disciplina, no sentido de incentivar e facilitar 
todo o processo. Mostram uma maneira prazerosa e prática de aprendizagem, cabendo ao 
professor adaptar os diversos jogos ao ensino de química utilizando-se da possibilidade de 
que há aprendizagem no jogo, ao mesmo tempo, conscientizando que a maior recompensa no 
fim do jogo é a de que houve considerável compreensão do conteúdo ministrado. 
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Os aspectos lúdicos e cognitivos presentes nos jogos são importantes 
estratégias para o ensino e aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, 
que requerem uma capacidade mais criativa dos alunos para poderem, por 
exemplo, imaginar como é a estrutura de um átomo. Dessa forma o jogo 
desenvolve capacidade de construções representativas de circunstâncias ou 
modelos, nos quais precisa ter o conhecimento para o desenvolvimento de 
questões que necessitam, por exemplo, de um raciocínio mais preciso quanto 
a condições como em físico-química, ou a simples nomenclatura de 
compostos orgânicos (ZANON, OLIVEIR, GUERREIRO; 2001). 

 
Os alunos estão cansados de assistirem aulas com a mesma rotina, assunto e depois 

exercício Os jogos didáticos deixam a aula com mais dinamicidade e quebra essa rotina do 
assunto e exercício. Química é uma matéria que pode ser ensinado de várias formas um 
determinado assunto pauta, por isso o professor não pode se prender a uma única prática de 
ensino. 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
 
• Confeccionar jogos didáticos para auxiliar na fixação dos conteúdos da disciplina de 

química.  
 

Objetivos específicos 
 

• Facilitar e estimular a compreensão dos conteúdos de química; 
• Tornar a aula mais dinâmica;  
• Melhorar o rendimento dos alunos do ensino médio; 
• Melhorar a relação professor – aluno, aluno – aluno. 

 
METODOLOGIA 

O jogo da memória químico são dois jogos em um, ele também pode ser jogado como 
QUI-MICO. Foi desenvolvido pelos alunos bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, no intuito de ajudar os alunos das escolas em que o projeto atuou na 
absorção do conhecimento da matéria. Essa prática torna-se prazerosa, pois, enquanto os 
alunos se divertem jogando, eles estão aprendendo o conteúdo ou assunto dado no momento 
daquela aula. O jogo foi baseado em equipamentos, vidrarias e acessórios utilizados em 
laboratório. Com isso, alunos que nunca entraram num laboratório ou a escola não tem 
condições de ter um, o jogo vem servir como um instrumento de aprendizagem, pois os 
alunos vão conhecer alguns equipamentos usados no laboratório. 

De início o jogo foi desenvolvido no computador, formando duas imagens de materiais 
de laboratório de cada carta, depois foram impressas as imagens. O passo seguinte foi 
plastificar e por ultimo cortar cada carta para deixar num mesmo padrão os tamanhos, Figura 
1.  
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                                          Figura 1. jogo da memória químico.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 O jogo da memória químico foi aplicado na 1ª série da Escola Estadual Professor 
Gerson Lopes da cidade de Apodi-RN, cujos alunos estudam no turno noturno, onde os 
mesmos tinham muitas dificuldades na área de química por falta de professores graduados na 
área. 

Depois da aplicação do jogo, foi feito um questionário com questões objetivas para os 
próprios alunos avaliarem a importância do jogo para a sua própria aprendizagem.   Foram 
satisfatórios os resultados obtidos, pois promoveu uma maior participação e interesse dos 
alunos pela matéria de Química. E também ajudou na aprendizagem dos materiais utilizados 
em laboratório e suas funções. 

As Figuras 2 e 3, abaixo mostram as cartas do jogo e os resultados satisfatórios pela 
aplicação do mesmo. 

  
Figura 2. Alunos aprendendo enquanto jogam.    

O jogo da memória químico foi aplicado na 1ª série da Escola Estadual Professor 
Gerson Lopes da cidade de Apodi-RN, cujos alunos estudam no turno noturno, onde os 
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mesmos tinham muitas dificuldades na área de química por falta de professores graduados na 
área. 
  
 

 

Figura 3. Alunos mostrando sua interação. 

Foi feito um questionário com 20 alunos. O gráfico 1 (Figura 4) enfatizou a importância 
da química para o cotidiano, sendo que, 18 alunos acharam muito importante, 3 acharam 
importante e apenas 1 achou indiferente. E o gráfico 2 abordou a seguinte questão: Com o 
jogo didático, você acha que ficou mais motivado para aprender química? Quanto aos 
resultados, os 8 alunos afirmaram que sim- a aula prática de química é motivadora para 
aprendizagem. Como mostra o gráfico na figura 5. 
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Figura 4: Qual a importância da Química para o cotidiano? 
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Figura 5: Com o jogo didático, você acha que ficou mais motivado para aprender Química? 

Vale ressaltar que o professor que leciona na referida turma, se mostrou interessado 
diante dos resultados. Quanto aos alunos, estes expressaram atitudes de empolgação e 
comentaram que a aula foi bastante proveitosa e também ajudou na aprendizagem dos 
materiais utilizados em laboratório e as funções de cada uma delas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

     Durante todo o processo de construção deste projeto, observou-se que o jogo didático 
durante a sua exposição e aplicação trouxe ótimos resultados para os alunos no processo de 
aprendizagem na química, interagindo de maneira prazerosa e satisfatória.   

  Vale à pena salientar que o jogo didático serve de suporte para os professores 
aplicarem uma aula com mais dinamicidade e diferenciada, estimulando os alunos no 
processo de ensino-aprendizagem, da referida disciplina.   
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RESUMO  
 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 
realizada com notas de campo que possui o intuito de 
testar uma metodologia alternativa de ensino de 
Ciências denominada “Modelos e Analogias”, a fim de 
identificar se houve aprendizagem significativa de 
acordo com o contexto e cotidiano do aluno de uma 
escola municipal de 9º ano do alto-este potiguar. Pois o 
principal objetivo dessa metodologia alternativa é de 
propiciar e/ou facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. Para comprovar se esta obteve sucesso 

em sua prática, foi aplicado um mapa conceitual que 
havia lacunas para os alunos preencherem. Assim, se 
aluno aprendeu o conteúdo apresentando poucas ou 
nenhuma lacuna, é notável que o ensino por “Modelos e 
Analogias” obteve sucesso. E que está comprovada a 
eficácia na aprendizagem do alunado utilizando estes 
métodos. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino, ciência, modelos e analogias, aprendizagem significativa. 

 

LECTURE WITH MODELS AND ANALOG: A METHODOLOGY IN ORDER TO PROVIDESIGNIFICANT 
APRENDIZAGEM 

 
ABSTRACT 
 

The present work it is a survey with field notes 
that have the purpose of testing an alternative 
methodology of teaching science called “Models and 
Analogies”, in order to identify whether there were 
significant learning according to the context and 
student’s everyday of a municipal school in 9th grade in 
this high-West Potiguar. The main objective of this 
alternative methodology is to provide and/or facilitate 

the teaching-learning process. To test whether this was 
successful in its practice, we used a conceptual map that 
students had to fill gaps. Thus, if students learned the 
content with little or no gap, it is remarkable that the 
teaching of “Models and Analogies” was successful. And 
that is proven effective in student learning using these 
methods. 

 

 KEY-WORDS: Education, science, models and analogies, meaningfull learning. 
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AULA EXPOSITIVA COM MODELOS E ANALOGIAS: UMA METODOLOGIA A FIM DE 

PROPORCIONAR APREDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta uma proposta metodológica testada com alunos do ensino 
fundamental de uma escola municipal do alto-oeste potiguar. A metodologia escolhida foi 
“Modelos e Analogias”, se caracterizando como uma “Unidade Didática”, que consiste em 
facilitar o aprendizado significativo e efetivo dos alunos. Devemos levar em consideração de 
acordo com a teoria da “Aprendizagem Significativa” de David P. Ausubel, que os alunos 
possuem seus conhecimentos prévios, pois conforme Costamagna (2001, apud Nunes e del 
Pino, 2008, p. 53) a aprendizagem será parcialmente significativa se houver organização dos 
conhecimentos pré-existentes com o que se vai aprendendo no decorrer do processo de 
ensino-aprendizagem, dependendo do esforço do aluno no ato de aprender e do professor 
em ensinar. 

É notável que o ensino de ciências é de fundamental importância para os avanços 
tecnológicos, educacionais etc. Mas como fazer os alunos entenderem o mundo microscópico 
de forma contínua com o mínimo de conhecimento significativo? De acordo com alguns 
autores/pesquisadores como Oliveira, Gouveia e Quadros (2009, p. 24), proporcionar 
aprendizagem significativa pelo prisma da Ciência é um desafio para os educadores. 

Apesar disso, não quer dizer que seja impossível. Basta o educador procurar meios 
pelos quais o ensino de Ciências seja visto como fascinante pelos alunos. Foi com esse intuito 
que surgiram novas metodologias para o ensino, não só de Ciências, mas para as demais com 
o mesmo propósito, proporcionar aprendizagem efetiva e significativa dos estudantes. 

Assim, este trabalho teve como meta alcançar a aprendizagem significativa dos alunos 
pesquisados tomando por base uma metodologia denominada “Modelos e Analogias”, para 
comprovar a eficiência da mesma para a realização da prática docente. Pois se os alunos 
aprenderem, o ensino se tornará mais prático para o professor. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Sabendo que o processo de ensino-aprendizagem tradicional consiste na transmissão 

de conteúdos, e que esse método de ensino é caracterizado como mecânico, baseado na 
memorização dos conteúdos e não na aprendizagem significativa para os alunos, foi a partir 
dessas questões que surgiram novas metodologias para melhorar o ensino de Química. 
Comprovando essa afirmação os PCN’s (2000, p.30) enfatizam que: 
 

Na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento 
essencialmente acadêmico, principalmente através da transmissão de 
informações, supondo que o estudante, memorizando-as passivamente, 
adquira o “conhecimento acumulado”. A promoção do conhecimento 
químico em escala mundial, nestes últimos quarenta anos, incorporou novas 
abordagens, objetivando a formação de futuros cientistas, de cidadãos mais 
conscientes e também o desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao 
sistema produtivo, industrial e agrícola. 
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Considerando o que foi descrito, percebe-se que abordagens e/ou metodologias 
inovadoras podem proporcionar o desenvolvimento do aluno fazendo este entender que a 
química pode facilitar a compreensão de vários assuntos, não somente os relacionados a 
química, mas também a cidadania, a mão de obra e a sociedade, a química por este ângulo é 
tida como formadora de cidadãos críticos. Pois os PCN’s do ensino fundamental (1998, p. 88) 
dizem que a aprendizagem avançada baseada nas explicações científicas, passa a constituir 
novas formas de pensamento ao aluno, afirmando que o ensino de Ciências é importante 
tanto para o ensino médio como para o fundamental, isto é, ensino de Ciências é amplo, não 
pode ser visto apenas como mecânico, cheio de fórmulas e uma grande quantidade de 
conteúdos a serem abordados.  

Dentre tantas metodologias criadas para melhorar o ensino de Ciências, foi resolvido 
testar “Modelos e Analogias” para comprovar a eficácia deste no que diz respeito a 
aprendizagem significativa. Porque essa prática possibilita uma visão macroscópica do mundo 
microscópico. Por isso Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001 apud Lima e Nuñez 2004, p. 246) 
afirmam que: “Os modelos são considerados ferramentas de representação teórica do 
mundo, auxiliando a sua explicação, predição e transformação”. Já as analogias de acordo 
com Lima e Nuñez (2004, p. 256): “[...] estariam relacionadas à comparação das similaridades 
entre dois domínios diferentes, constituindo um importante mecanismo para que os alunos 
transfiram informações de um campo conhecido para outro desconhecido”. Ou seja, o uso de 
“Modelos e Analogias” tem a função de comparar algo que não pode ser visto a olho nu com 
algo que pode fazer parte da vida cotidiana do aluno, são como um tipo de comparação que 
propicia aprendizagem e uma melhor visualização de como ocorrem certas reações, como são 
as moléculas e/ou como são os modelos atômicos. Um exemplo de modelo e analogia é a 
comparação do modelo atômico de Dalton com uma “bola de bilhar” e do modelo atômico de 
Rutherford-Bohr com o “sistema solar”. 

Cabe frisar que após utilizar essa metodologia escolhida para ministrar uma aula 
expositiva, surge a dúvida em saber se os alunos aprenderam significativamente ao menos 
parte do conteúdo abordado. Mas como fazer isso? Após esta aula foi escolhido o uso de 
mapas conceituais a fim de comprovar se a aprendizagem aconteceu de forma significativa ou 
não, pois este foi criado baseado nas ideias de David P. Ausubel. 

O mapa conceitual consiste em representar as relações significativas entre os 
conceitos que o alunado adquire, pois Ribeiro e Nuñez (2004, p. 201) dizem que “Os mapas 
conceituais e as redes conceituais são estratégias cognitivas que podem ser utilizadas no 
contexto de sala de aula para melhorar as condições do ensino-aprendizagem”. O fato é que a 
maior preocupação com essas metodologias são saber de fato o que o aluno conseguiu 
assimilar, pois quanto mais o aluno conseguir assimilar, maior será a aprendizagem 
significativa. Assim os mapas conceituais tem o objetivo de ensinar o aluno a organizar o que 
aprendeu.  

Pois Ribeiro e Nuñez (2004, p. 204) afirmam que: “O mapa conceitual apresenta-se 
como um resumo esquemático, ou seja, um resumo gráfico-semântico, possibilitando ao 
aluno a organização de informações do conteúdo conceitual do tema, da disciplina ou da 
unidade”. E ainda afirmam (p. 205) que se caracterizam como instrumento utilizado na prática 
pedagógica, podem ser utilizados para identificar o que o aluno sabe antes do conteúdo 
ministrado pelo professor; organizar a maneira de estudar; resumir o que se sabe; escolher 
recurso de pesquisa escolar a fim de organizar os conteúdos e também de realizar avaliação 
com o intuito de conseguir uma aprendizagem de curto ou longo prazo.   
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Está, portanto, expressa a importância do uso de novas metodologias no ensino de 
Ciências, pois a educação não só em química, mas as demais buscam sempre a aprendizagem 
significativa do aluno, propiciando um crescimento acadêmico, econômico e social do país, 
para assim poder entrar na lista como um dos países de potência mundial.  

 
METODOLOGIA  
Materiais e métodos 

Para a construção do modelo molecular foram utilizados os seguintes materiais: 
• Bola de isopor;  
• Cola isopor;  
• Velcro;  
• Tinta guache 

Colou-se o velcro nas bolas de isopor e depois pintou-se cada bola de cores diferentes 
ajudando na identificação das moléculas, ou seja, para cada molécula uma cor. Por exemplo, o 
átomo de Hidrogênio está sendo representado pela cor azul. 
Para verificar se algumas substâncias que foram levadas para sala de aula são ácidas ou 
básicas, optamos por levar o papel de tornassol e indicadores alternativos como o extrato da 
beterraba e o do repolho roxo. As substâncias foram as seguintes: 

• Suco de limão; 
• Batata; 
• Água de sabão; 

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa de campo com características 
qualitativa e quantitativa, por analisar a aprendizagem dos alunos através de aulas expositivas 
com modelos e analogias, demonstrando aos mesmos como ocorrem as reações e as 
interações das moléculas de ácidos e bases de Arrhenius e por utilizar métodos estatísticos 
para expor esses dados. É uma pesquisa de cunho indutivo por partir de uma teoria pré-
existente. Visto que, o ensino de química na região do Alto-Oeste Potiguar é carente, isso é 
perceptível devido nossas próprias vivências como alunos na região.  Convém observar que a 
pesquisa foi realizada em uma escola municipal do alto-oeste potiguar do Rio Grande do 
Norte. 

Na tentativa de dirimir a falta de conhecimento sobre os conteúdos relacionados á 
ciência, procurou-se contextualizar o assunto de ácidos e bases (que estavam sendo visto no 
3º bimestre da escola) com o cotidiano dos alunos, fazendo-os interagir no decorrer da aula, 
perguntando quem sabia fazer algum tipo de interação com os modelos trazidos para a aula 
(ver Figura 1 e 2). E também propondo desafios para quem seria capaz de formar as 
interações entre as moléculas explicando o que entendeu.  
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Figura 1 

 

 
Figura 2 

 
Assim foi possível perceber o número de acertos com relação às fórmulas e as reações 

com o uso dos modelos e analogias.  
Em outra aula foi proposto aos alunos completarem as partes vazias de um mapa conceitual 
após a explicação sobre o que é e qual sua finalidade para o processo de ensino-aprendizagem 
(ver Figura 3). 
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Figura 3 

Através do mapa conceitual foi possível identificar as lacunas dos alunos com relação 
ao assunto de ácidos e bases de Arrhenius para poder analisar qual seriam ainda as 
dificuldades da aprendizagem destes.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo a professora de Ciências do 9º ano do ensino fundamental, a mesma havia 
discorrido sobre o assunto de ácidos e bases. Porém percebeu-se que os alunos não 
conseguiram assimilar de forma significativa os conteúdos, pois segundo a mesma não davam 
importância aos conteúdos de Química e muito menos faziam as atividades propostas por ela, 
só liam o conteúdo quando se solicitava resumos dos mesmos. E a disciplina de ciências 
resumia-se em pedir para eles lessem e resumirem o que liam, assim estava sendo 
caracterizada a disciplina de ciências no 9º ano do ensino fundamental.  

A partir desse fato, o grupo de pesquisa Parênklisis resolveu desenvolver uma 
metodologia que proporcionasse o interesse dos alunos para o mundo da Química, e assim, 
fazê-los entender que importância esta ciência possui para a vida, relacionando-a com o 
cotidiano. 

Uma das propostas de metodologia foi utilizar “Modelos e Analogias” para explicar os 
assuntos do conteúdo de ácidos e bases do 9º ano do ensino fundamental, fazendo os alunos 
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interagirem no decorrer da aula, os chamando para fazerem suas próprias analogias e 
modelos descrevendo as interações entre as moléculas em forma de equação (ver Figura 4). 
 

 
Figura 4 

 
Então, após essa aula redimensionada com uma metodologia “diferente” da 

anteriormente ministrada pela professora, foi elaborado e aplicado um mapa conceitual, que 
é uma forma de identificar o que o aluno deixou de aprender sobre determinado conteúdo 
tomando por base as ideias de Ausubel sobre “Aprendizagem Significativa”, lembrando que a 
mesma consiste em melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, isto é, tentar 
minimizar as lacunas com relação ao aprendizado. Depois de analisar as respostas dos alunos 
referentes às lacunas apresentadas no mapa conceitual (Ver Figura 3), pode-se identificar o 
que o aluno não conseguiu assimilar por meio de uma análise sobre as lacunas verificanado 
qual seria a maior dificuldade desses em relação ao conteúdo de ácidos e bases do 9º ano do 
ensino fundamental, ou seja, através da aplicação do mapa conceitual, obtivemos os 
seguintes resultados: 

• Entre os 100% dos alunos pesquisados, aproximadamente 79% confundiu o 
meio da teoria de Arrhenius, que é a água com um indicador alternativo 
(extrato da beterraba);  

• Aproximadamente 15,8% não citou o meio em que as reações ocorrem de 
acordo com a teoria de Arrhenius, lembrando que essa é a delimitação da 
teoria de ácidos e bases de Arrhenius;  

• Cerca de 73,7% não falou da neutralização dos reagentes, mas falou  da 
formação da água pela reação;  

• Aproximadamente 10,5% dos alunos afirmou que o Hidrogênio da água vai para 
a base, ou seja, entenderam que o H+ se desloca para a base e não que tanto da 
base quanto do ácido saem moléculas que se reagirão formando água; 

• E aproximadamente 5% errou a fórmula da água. Entende-se que este erro foi 
por falta de atenção, pois confundiram o número do Hidrogênio da molécula da 
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água com o número de Oxigênio. Lembrando que a fórmula da água foi várias 
vezes utilizada no decorrer da aula expositiva. 

Estes resultados estão representados no gráfico a seguir: 
 
 

 

Gráfico 1 

Assim, constatou-se que muito dos alunos aprenderam, pois foram poucas as lacunas 
encontradas no mapa conceitual que os alunos preencheram, e houve muita interatividade 
dos mesmos nas aulas sobre o assunto de ácidos e bases, dando ênfase a teoria de Arrhenius. 
Isso se comprova quando se vê na Tabela abaixo os acertos dos alunos nas atividades 
solicitadas: 

 
Tabela 1 

Acertos dos alunos de acordo com as atividades propostas 
O meio em que as reações ocorrem ≈ 84,2% 

O processo de formação da água ≈ 89,5% 
As fórmulas nas atividades ≈ 95% 

Portanto, vale salientar que mesmo os alunos apresentando lacunas, conseguiram 
assimilar grande parte do conteúdo, inclusive acertaram as reações de ácidos e bases de 
acordo com a teoria de Arrhenius. Houve de certo modo uma aprendizagem significativa, pois 
no decorrer da aula sempre retomou-se os conhecimentos prévios do aluno, que é algo 
importante a ser considerado. Corroborando com esta afirmativa Ausubel (1989) apud Ribeiro 
e Nuñez (2004) comenta que a construção de um novo aprendizado se dá também pelo 
conhecimento anterior do aluno, assim o mesmo poderá conflitar o que conhecia antes com o 
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REPRESENTAÇÃO DAS LACUNAS DOS ALUNOS APÓS A 
APLICAÇÃO DO MAPA CONCEITUAL 

Alunos que confundiram o meio em que ocorriam as reações de Arrhenius

Alunos que não citaram o meio em que a reação ocorre

Alunos que não falaram da neutralização dos reagentes

Alunos que afirmaram que o H+ do ácido desloca-se para a base

Alunos que erraram a fórmula água
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que está se conhecendo agora, e assim, identificará o motivo dos ácidos e bases serem tão 
importantes e como a formação destes ocorrem e descobrir para que servem. 

 
CONCLUSÃO 

Dada a relevância ao aprendizado significativo do aluno, é importante afirmar que 
muito dos alunos aprenderam com os “Modelos e Analogias”, pois sempre houve 
preocupação em transmitir o conteúdo levando em consideração os conhecimentos prévios 
dos alunos e às suas opiniões sobre o conteúdo em questão. Fica patente que mesmo 
havendo uma percentagem de erros apresentadas nas atividades, foi possível enxergar quais 
foram os mais atenuados e quais foram os menos preocupantes. 

Cabe frisar que essa metodologia obteve resultados satisfatórios, pois uma das 
maiores preocupações era dos alunos entenderem como ocorrem as reações químicas e de 
fazer a equação inicial e a resultante, mas praticamente 100% acertaram e conseguiram 
explicar a formação das reações sem dificuldades. Assim, essa metodologia fez o conteúdo de 
ácidos e bases do 9º ano tornar-se mais dinâmico e compreensível por possibilitar aos alunos 
discorrerem sobre o que achavam e sobre o que aprenderam no decorrer da aula expositiva 
com modelos e analogias. 
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RESUMO  
Os jogos educativos podem atuar como um 

recurso de ensino auxiliando o pr ofessor na 
complementação das aulas, proporcionando estímulo e 
interesse aos alunos. O jogo visa estimular o raciocínio 
lógico, proporcionando uma forma dinâmica de 
aprendizado e construção de conhecimentos. Desta 
forma, reconhecendo a r elevância deste recurso tão 
importante, este trabalho propõe o desenvolver um jogo, 
intitulado “Bingo Químico”, para auxiliar o ensino das 
fórmulas e nomenclatura dos compostos. Antes da 
aplicação do jogo foi ministrada uma aula teórica sobre o 
assunto em questão e logo após foi realizado um teste de 
sondagem para avaliar o nível da aprendizagem. Em 
seguida, o jogo foi aplicado com 37 alunos da 2ª série do 

ensino médio técnico integrado em Biocombustível do 
IFRN campus Apodi. Após a aplicação do jogo, foi 
aplicado um teste de sondagem e um levantamento de 
dados para saber como foi à aceitação do jogo. A 
dinâmica ocorreu como um bingo tradicional, porém não 
foram sorteados números, e sim os nomes dos 
compostos.  Os resultados obtidos pela análise dos dados 
coletados do teste de sondagem após o jogo foram 
satisfatórios. O percentual de notas abaixo e acima de 6,0 
foram respectivamente 32% e 68%, tendo uma melhora 
de 14% com relação ao teste de sondagem antes do jogo.  
O jogo Bingo Químico mostrou ser um recurso lúdico 
válido, tornando o ensino de Química no ensino médio 
mais contextualizado, interessante e divertido. 

 
CHEMICAL BINGO: A PLAYFUL ACTIVITY INVOLVING FORMULAS AND NOMENCLATURES OF 

COMPOSITES 
ABSTRACT 

The educative games can act as an education 
resource assisting the professor in the complementation 
of the lessons, providing stimulaton and interest to the 
pupils. The game aims at to stimulate the logical 
reasoning, providing to a dynamic form of learning and 
construction of knowledge. In such a way, recognizing 
the relevance of this so important resource, this work 
considers developing a game, intitled “Chemical Bingo”, 
to assist the education of formulas and nomenclature of 
composites. Before the application of the game a 
theoretical lesson on the subject in question was given 
and soon after a sounding test was carried through to 
evaluate the level of the learning. After that, the game 
was applied with 37 pupils of 2ª series of average 
education technician integrated in Biocombustível of 

the IFRN Apodi campus. After the application of the 
game, was applied a test of sounding and a data-
collecting to know as it was to the acceptance of the 
game. The dynamics occurred as one bingo traditional, 
however they had not been drafted numbers, and yes 
the names of composites. The results gotten for the 
analysis of the collected data of the sounding test the 
game had after been satisfactory. The percentage of 
notes and above of 6,0 had below been respectively 
32% and 68%, having an improvement of 14% with 
regard to the test of sounding before the Game. 
Chemical the Bingo game showed to be a valid playful 
resource, becoming the education of Chemistry in 
contextualizado average education more, interesting 
and amused. 

 KEY-WORDS:  Chemical Bingo, educative games, structure and nomenclature of chemical 
composites. 

The educative ga bf-res utf8

 PALAVRAS-CHAVE: Bingo Químico, jogos educativos, estrutura e nomenclatura dos compostos 
químicos. 
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BINGO QUÍMICO: UMA ATIVIDADE LÚDICA ENVOLVENDO  

FÓRMULAS E NOMENCLATURAS DOS COMPOSTOS  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ensino da Química é de fundamental importância na formação da cidadania, pois 
esta ciência faz parte da sociedade tecnológica moderna. Tradicionalmente, as ciências têm 
sido ensinadas como uma coleção de fatos, descrição de fenômenos, enunciados de teorias 
em que o aluno tem que memorizar. A maioria dos educadores não procura fazer com que os 
alunos discutam as causas dos fenômenos, estabeleçam relações da ciência com o cotidiano, 
enfim, que entendam os mecanismos dos processos que estão estudando (ZANON, 2008). 

Segundo Silva et al (2009) é muito comum que não seja dada a devida importância ao 
que é chamado, na literatura, de processo da ciência, ou seja, aos eventos e procedimentos 
que levam às descobertas científicas. Em geral, o ensino fica limitado à apresentação dos 
chamados produtos da ciência. Assim, para muitos alunos, aprender Química é decorar um 
conjunto de nomes, fórmulas, descrições de instrumentos ou substâncias, enunciados de leis. 

Diante dessas circunstâncias as atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como 
rotina da educação dos alunos, são uma prática privilegiada para a aplicação de uma educação 
que visa o desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na sociedade, como também 
instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores do processo de construção do 
conhecimento, podendo ser definida de acordo com Soares (2004) como uma ação divertida, 
seja qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há regras, 
essa atividade lúdica pode ser considerada um jogo.  

O jogo, considerado como um tipo de atividade lúdica, segundo Kishimoto (1994 apud 
SANTANA, 2006) possui duas funções: a lúdica e a educativa, em que as mesmas devem 
coexistir em equilíbrio. Se a função lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a função 
educativa for predominante será apenas um material didático. O lúdico apresenta dois 
elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo, além de integrarem as várias 
dimensões do aluno, como a afetividade, o trabalho em grupo e das relações com regras pré-
definidas. O mesmo deve ser inserido como impulsor e instigador nos trabalhos escolares, isso 
por apresentar funções tão importantes. 

Segundo Borges e Schwarz (2005) ao criar ou adaptar um jogo ao conteúdo escolar 
ocorrerá o desenvolvimento de habilidades que envolvem o indivíduo em todos os aspectos: 
cognitivos, emocionais e relacionais. A atividade lúdica tem como objetivo tornar o indivíduo 
mais competente na produção de respostas criativas e eficazes para solucionar os problemas. 
Ser competente implica em saber mobilizar de forma criativa e eficaz as habilidades, nas quais 
os conhecimentos, valores e atitudes são usados de forma integrada frente às necessidades 
impostas pelo meio. As habilidades se constroem e manifestam na ação, a qual se aprimora 
pela prática, levando à reconstrução do conhecimento. 

Na elaboração de um jogo didático deve-se ter bastante cuidado, respeitar as 
condições físicas e o desenvolvimento dos educandos, bem como o nível de interesse, a faixa 
etária e o(s) tema(s) escolhido(s) para ser trabalhado. Cumprindo esses pontos os resultados 
esperados serão alcançados com sucesso.    

Os jogos didáticos têm um valor indispensável no processo de ensino e aprendizagem, 
sendo ferramentas alternativas que dão um bom suporte/apoio tanto para o professor, que 
quer transmitir conhecimento para o aluno, que deseja adquirir conhecimento. Eles têm 
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inúmeras vantagens, mas uma das principais é que ao mesmo tempo em que ensinam, 
divertem, facilitando assim a aquisição de conhecimentos. 
 
 
METODOLOGIA 
 

O processo de realização deste trabalho foi dividido em algumas etapas. A primeira foi 
à confecção do jogo. Foram selecionados 60 compostos químicos para serem utilizados no 
bingo, possuindo em cada cartela 30 compostos de forma aleatória. Nas cartelas continham 
apenas as fórmulas dos compostos como é mostrado na Figura 1. Os materiais utilizados na 
construção das cartelas foram: cartolina guache preta para servir de base para as cartelas do 
bingo, papel ofício, fita transparente para fixar as cartelas em sua respectiva base, tesoura, 
computador e impressora. 
 

 
 

Figura 1: Exemplo de uma Cartela do Bingo Químico 
 

Tornou-se necessário a confecção de 60 peças dos compostos químicos para serem 
sorteadas no bingo. Nessas 60 peças que foram utilizadas no sorteio continham as fórmulas, 
nomes dos compostos e a letra onde o composto se encontrava como é mostrado na Figura 2. 
Os materiais utilizados para a confecção dessas peças foram cartolina guache verde, tesoura, 
papel ofício, fita transparente e uma caixa para guardar as peças. 

 

 
 

            Figura 2: Exemplo das peças do Bingo Químico 
 

Inicialmente os alunos tiveram uma aula sobre a nomenclatura dos compostos 
químicos inorgânicos e em seguida foi aplicado um teste de sondagem para avaliar o nível de 
aprendizagem.  

Um segundo momento ocorreu com a apresentação do jogo onde foram expostas as 
regras e estratégias que eram idênticas a um bingo tradicional, porém o reconhecimento da 
nomenclatura e a fórmula química eram primordiais para que o jogador pudesse marcar a sua 
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cartela, o que obrigava o aluno/jogador a identificá-las corretamente. Nesta etapa da 
atividade dividiu-se os 37 alunos em grupos de 2 ou 3, permitindo aos mesmos, num primeiro 
momento, a familiarização com o seu material e de como seriam as regras e a prática do jogo.  

Para dar início ao jogo foi distribuída uma cartela para cada grupo e grãos de milho 
para marcação do composto na cartela. Foi necessária a interrupção do jogo durante alguns 
minutos, em algumas equipes, para fazer um levantamento das dificuldades e dúvidas sobre o 
assunto explicado. À medida que foram sendo chamadas as peças os alunos iam marcando 
nas suas cartelas os compostos sorteados e após alguns segundos os mesmos eram escritos 
no quadro para que os alunos pudessem verificar se estavam corretos. O jogo só acabava 
quando toda uma linha ou coluna fossem totalmente preenchidas. Nesse momento, a equipe 
deveria gritar a palavra: Químico ao invés de Bingo. Assim, o sorteio era interrompido e o 
professor e os bolsistas conferiam a cartela. Em seguida, o jogo continuava até que tivessem 
três grupos vencedores. No jogo havia uma premiação para os grupos que ganhassem em 
primeiro, segundo e terceiro lugar.  

Após a aplicação do jogo foi realizado um segundo teste de sondagem para a 
verificação da aprendizagem. A última etapa foi caracterizada pela entrega de fichas de 
avaliação aos alunos contendo afirmações com respeito à atividade desenvolvida. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A aplicação do Bingo Químico envolveu ao todo 37 alunos da turma da 2ª série do 

ensino médio técnico integrado em Biocombustível do IFRN/Apodi, os mesmos mostraram um 
grande interesse pelo jogo, e estavam felizes por participarem ativamente da atividade. 

No teste de sondagem feito antes do jogo pôde-se perceber e comprovar com os 
resultados obtidos, que os alunos tiveram dificuldades para responder algumas das questões, 
principalmente quando se tratava de escrever a nomenclatura de determinados compostos, 
resultando em algumas questões em branco.  

O teste continha seis questões envolvendo fórmulas e nomes de compostos químicos. 
A cada questão foi atribuída uma nota, somando-se dez pontos no total. Tiveram notas 
elevadas, porém muitas abaixo da média. A Tabela 1 mostra o percentual das notas obtidas 
antes do jogo. 

 
Tabela 1: Resultados do teste de sondagem antes do jogo. 

Notas Percentagem (%) 
Abaixo de 6,0 46 
Acima de 6,0 54 

 
Observando a Tabela 1, percebeu-se que 54% dos alunos obtiveram uma nota acima 

de 6,0 enquanto que 46% as notas foram inferiores a média escolar. Talvez por se tratar de 
um assunto que requer muita prática, uma parte dos alunos não obteve êxito, e o percentual 
abaixo da média foi bastante preocupante.  

Durante a aplicação do jogo pôde-se observar a curiosidade dos alunos pelo assunto 
trabalhado, a socialização entre os grupos, a interação da turma, a diversão e ao mesmo 
tempo uma aula mais dinâmica, tornado mais significativa à aprendizagem como é observado 
na Figura 4. 
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Figura 4: Explicação e aplicação do Bingo Químico 

 
Após a aplicação do jogo foi feito outro teste de sondagem. Ao comparar os resultados 

obtidos nesse teste com o primeiro pôde-se perceber que o jogo ajudou a melhorar o 
desempenho dos alunos com relação ao conhecimento sobre a nomenclatura dos compostos 
químicos como pode ser observado na Figura abaixo.  

 
Figura 5: Notas do Teste de Sondagem após o Jogo 

 
De acordo com a Figura 5, o jogo foi uma ferramenta lúdica bastante importante que 

contribuiu para essa melhora, pois é possível verificar que os alunos que possuíam 
dificuldades com a matéria ministrada, após jogarem o Bingo Químico as mesmas foram 
minimizadas, efetivando assim o processo de aprendizagem e o interesse pela Química. 

Para analisar o nível de aceitação do jogo na sala, os alunos responderam a um 
questionário respondendo sim ou não para as afirmativas. Esses resultados podem ser 
observados na Figura 6.  
 

acima 
de 6,0 
68% 

abaixo 
de 6,0 
32% 
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Figura 6: Avaliação do Bingo Químico 

* As afirmações que se refere no gráfico estão contidas na Tabela 2 abaixo. 
 

Tabela 2: Afirmações avaliativas do Bingo Químico. 

Afirmações  
1- Os jogos auxiliam na fixação do conteúdo. 

2- Aprende-se melhor um conteúdo, introduzindo-o com jogos. 
3- Ajuda a melhorar os relacionamentos por ser uma atividade 
desenvolvida em grupo. 
4- Auxilia para que a aula se torne mais atrativa. 
5- A metodologia é melhor do que uma aula expositiva. 
6- Despois do jogo aumentou seu interesse em estudar mais o 
conteúdo da disciplina.  
7- O jogo aplicado é de fácil compreensão. 
8- Trabalhando o conteúdo em grupo o jogo foi possível sanar 
algumas dificuldades. 
9- Pode-se dividir a aula em: expositiva, exercícios e jogo. 

10- Atividades com jogos podem ser trabalhados em outras 
disciplinas. 
11- Aprovei esse tipo de atividade. 

 
Diante desses resultados pôde-se perceber que o jogo foi bem aceito pelos alunos, 

pois ao complementar a aula teórica com exercícios e com jogos lúdicos, a mesma se tornou 
mais atrativa, divertida e interessante.     

A importância da utilização de atividades lúdicas mobilizam esquemas mentais, 
ativando funções neurológicas e psicológicas estimulando o pensamento. E quando o sujeito 
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está diretamente envolvido na ação fica mais fácil à compreensão do aspecto cognitivo, pois 
ocorre um desbloqueio mental (SANTANA, 2006). 

Os jogos são um importante recurso não só para as aulas de Química, mas como para 
qualquer outra disciplina, pois facilitam a aprendizagem do aluno, além de motivar o mesmo. 
Podendo ser trabalhadas diretamente as habilidades dos alunos além de existir uma maior 
socialização entre os colegas da turma, entre o aluno e o professor, entre o aluno e o jogo e 
entre o mesmo e o conteúdo a ser trabalhado.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento de jogos corretamente criados e devidamente escolhidos com seus 
objetivos definidos proporciona aos alunos diversas interações, promovendo construções e 
aperfeiçoamentos de conceitos, habilidades e a valorização do conhecimento, resgatando as 
lacunas que o processo de ensino e aprendizagem atual deixa em aberto. A função educativa 
do jogo “Bingo Químico” foi facilmente observada durante sua aplicação ao verificar o 
favorecimento da aquisição de conhecimento em clima de alegria e prazer. Cabe ressaltar que 
os jogos pedagógicos não são substitutos de outros métodos de ensino, eles são apenas 
suportes para o professor e poderosos motivadores para os alunos que usufruírem os 
mesmos, como recurso didático para a sua aprendizagem.     
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RESUMO  
 
O ensino de Química no Brasil é na muitas vezes 
superficial baseado na memorização e excessiva 
dependência dos manuais didáticos. Isto é um fator 
desmotivante para os alunos e, de certa forma, 
diminuem o interesse dos alunos pela disciplina de 
Química. O Clube de Ciências é um projeto que utiliza 
apresentações itinerantes de Química, em escolas 

públicas da região do Trairi no Estado do Rio Grande do 
Norte, denominadas de Show da Química onde são 
apresentadas experiências de grande apelo visual que 
aguçam a curiosidade dos alunos sobre o conhecimento 
químico relacionando o conhecimento teórico com 
atividades práticas.  
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química, clube de ciências, Show da Química 

 

TITULO EM INGLÊS  

ABSTRACT  
 
Teaching chemistry in Brazil is often superficial, based 
on memorization and excessive dependence on 
textbooks. This is a demotivating factor for the students 
and, to a certain extent, reduces the students’ interest 
in chemistry. The Science Club is a project that uses 
chemistry roadshows in public schools of Trairi region, 

in Rio Grande do Norte, called Chemistry Show, in which 
experiments of high visual appeal are presented to 
stimulate students’ curiosity about chemical knowledge, 
making them relate theoretical knowledge to practical 
activities. 

 
 

 KEY-WORDS: teaching of chemistry, Science Club, show the chemical. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de Química no Brasil apresenta muitas vezes a mesma configuração desde a 
época do Brasil Colônia: ensino expositivo, geral, superficial, baseado na memorização e 
excessiva dependência dos manuais didáticos. Isto é um fator desmotivante para os alunos e, 
de certa forma, diminuindo o interesse dos alunos pela disciplina de Química. 

Na Química, podemos distinguir duas atividades: a prática e a teoria. A atividade 
prática ocorre no manuseio e transformação de substâncias nos laboratórios e nas indústrias, 
quando então se trabalha em nível macroscópico, isto é, em coisas visíveis. 

Não havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a 
prática, os conteúdos não serão muito relevantes à formação do indivíduo ou contribuirão 
muito pouco ao desenvolvimento cognitivo deste. Porém, ao que parece, o ensino de Química 
não tem oferecido condições para que o aluno a compreenda enquanto conceitos e nem 
quanto a sua aplicação no dia-a-dia. 

A grande maioria das escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte não 
apresentam condições para o desenvolvimento de aulas práticas nas disciplinas de ciências, 
devido à falta de infraestrutura de laboratórios e/ou a ausência de treinamento dos 
professores para a utilização dos laboratórios existentes. 

“O clube de Ciências” através do Show da Química tem como objetivo minimizar esse 
problema levando experimentos de química para as escolas de ensino médio e fundamental 
da região do Trairi, despertando nos alunos o interesse pela ciência Química, desenvolvendo  
a imaginação e a criatividade dos mesmos. 

 O Nosso projeto também como objetivo proporcionar aos alunos do IFRN-Campus 
Santa Cruz a oportunidade para desenvolver novas metodologias para o ensino de Química. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto “Clube de Ciências” foi desenvolvido para aguçar a curiosidade dos alunos 
das escolas públicas, assim, levando até a eles um Show de Química que consiste em 
experimentos, realizados de forma lúdica envolvendo conteúdos relevantes do ensino de 
Química. 

Os experimentos foram desenvolvidos pelos alunos do IFRN-Campus Santa Cruz com a 
orientação dos professores Rogério Alves e Josenir Barreto sendo descritos juntamente com 
os materiais utilizados na tabela a seguir: 
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Tabela 1: Experiências realizadas no Show da Química 

EXPERIÊNCIA MATERIAIS UTILIZADOS 

Supercongelamento Nitrogênio líquido, flores, chocolates e salgados. 

Superdinheiro Álcool isopropílico, água e uma cédula 

Chama fria Éter de petróleo e tetracloreto de carbono 

Pasta de dente de elefante Peróxido de hidrogênio e iodeto de potássio 

Sopro da verdade Solução de hidróxido de cálcio e fenolftaleína 

Explosão com acetileno Carbureto de cálcio e água 

Salto do fogo Peróxido de hidrogênio, vinagre e bicarbonato de sódio 

 

São apresentados sete experimentos com duração total de  aproximadamente 1 hora e 
30 minutos,  sendo que após a  demonstração são explicados de forma simples, para  que 
sejam facilmente entendidos. Cada experimento é apresentado de forma divertida e 
interativa com auxílio de músicas , havendo  uma participação de voluntários selecionados na  
plateia. Como exemplo, pode-se citar o experimento denominado “sopro da verdade”, onde  
dois alunos da plateia são convidados a testarem o seu folego soprando em um béquer 
contendo uma solução do coloração rosada, fazendo com que ocorra após um determinado  
tempo o desaparecimento da coloração provocada por uma reação química.  

Assim, é feita uma comparação entre os dois voluntários, falando-se em tom de 
brincadeira quem beijaria mais tempos por apresentar maior folego. Após a apresentação, 
explica-se o fenômeno ocorrido, mostrando a reação química envolvida  
Nos demais experimentos o procedimento é parecido mudando-se a abordagem inicial, 
procurando-se sempre envolver os alunos que estão assistindo.  
  Após o término das apresentações, observa-se que há uma aceitação muito grande do 
projeto por parte dos alunos do ensino médio, e que estes passaram a visualizar a Química de 
forma diferente e com mais entusiasmo.   
 
CONCLUSÃO 
 O projeto descrito neste trabalho motiva o aluno do ensino médio e fundamental a 
entender a Química de forma mais fácil e até mesmo agradável e mostra que esta se encontra 
presente no nosso cotidiano. Concluímos também que os alunos do IFRN – Campus Santa Cruz 
participante do projeto o valoriza como uma oportunidade de atuarem como educadores, 
colocando em prática os conhecimentos adquiridos no show da química. 
 A informação química foi trabalhada de maneira prazerosa por estarmos tratando de 
percepção e memória visual e auditiva. Essas características do audiovisual nos fornecem 
pistas para organizar atividades em sala de aula que comecem pelo sensorial, pelo afetivo, 
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pelo que toca o aluno, antes de falar de idéias, de conceitos, de teorias. Partir do concreto 
para o abstrato, do imediato para o mediato, da ação para a reflexão. 

Neste tipo de atividade, pode-se observar que experimentos demonstrativos 
despertam as habilidades de observação e envolvem os alunos, chamando a atenção pela 
sensibilidade. Cabe ao professor mediar à assimilação do conhecimento vinculado a cada 
experimento. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem o intento de apresentar uma 
pesquisa que descreve a avaliação e produção do 
Desenvolvimento de Metodologias Alternativas para o 
Ensino de Química: Jogos Didáticos. O objetivo deste 
trabalho é expor propostas, em forma de jogos, que 
visem estimular o interesse dos alunos pela química e 
contribuir para o ensino-aprendizagem dos mesmos. 
O projeto desenvolvido fundamenta-se em assuntos 
básicos estudados nas aulas de química como “Ácidos 
& Bases e Elementos Químicos”. Os jogos didáticos 

foram construídos a partir da utilização de materiais 
simples, a saber: foram usadas simplesmente as 
ferramentas de texto disponibilizadas pelo 
computador e impressão do material produzido. Essa 
prática fará com que o professor leve para sala de aula 
materiais diferenciados, desapegando-se assim de um 
ensino tradicionalista em que o docente é apenas um 
transmissor de conteúdos prontos e aos alunos cabe 
somente a função de memorizar esses conteúdos. 

 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química, Ensino-Aprendizagem, Jogos didáticos. 

 
DEVELOPING ALTERNATIVE METHODS FOR TEACHINGCHEMISTRY: EDUCATIONAL GAMES 
 
ABSTRACT  
 
This article presents and describes a research about 
the production and development of alternative 
methods for the Teaching of Chemistry: Educational 
Games. The objective of this study is to present 
proposals in forms of games in order to stimulate 
learner’s interest in Chemistry and improve learning 
process. The project developed is based on some 
observations of chemistry classes about “Acids & 

Bases and Chemical Elements”. The learning games 
are consisted in using materials considered simple 
such as the use of text provided by computer and 
print material produced. This practice will lead the 
teacher to a vibrant class while using different 
materials, in order to change the traditional teaching 
supported by the memorize of the students. 

 
 

 KEY-WORDS: Teaching Chemistry, Teaching and Learning, Educational Games. 
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DESENVOLVENDO METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA: JOGOS 

DIDÁTICOS 

 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo o desenvolvimento de metodologias 
alternativas para o ensino de química, cuja ideia utilizada foi a criação de jogos envolvendo os 
assuntos respectivamente citados, Ácidos & Bases e Elementos Químicos; com o 
desenvolvimento dessas metodologias, espera-se que os alunos possam amenizar as 
dificuldades encontradas na disciplina de química, sendo a mesma considerada importante na 
formação social do indivíduo. Como forma de despertar o interesse e o saber nos alunos, o 
jogo didático é usado como ferramenta alternativa para que os assuntos, acima citados, 
possam mostrar uma forma mais simples e dinâmica para compreensão dos conteúdos, os 
mesmos antes considerados difíceis, visto que também podem ser adquiridos conhecimentos 
a partir da diversão nas suas resoluções. 

A química é uma disciplina que faz parte do programa curricular do ensino 
fundamental e médio. A aprendizagem de química deve possibilitar aos alunos a compreensão 
das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, 
para que estes possam julgar, com fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na 
escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá 
com o mundo enquanto indivíduo e cidadão. (PCN’s. MEC/SEMTEC, 1999 apud ALMEIDA, 
2007).  

As atividades lúdicas de acordo com Soares (2004) são definidas como uma ação 
divertida, seja qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. Se 
há regras, essa atividade pode ser considerada um jogo. Além de serem divertidos, esses jogos 
constroem conhecimentos que levam os alunos a aprenderem (memorizarem) o assunto 
ministrado pelo professor em sala de aula com maior facilidade. Partindo do que descrevemos 
acima a proposta do nosso trabalho é apresentar jogos que auxiliem o ensino-aprendizagem 
dos alunos. 

Segundo Kishimoto (1998, 2002), os jogos são considerados educativos quando são 
desenvolvidas habilidades cognitivas para a resolução de problemas, criatividade, raciocínio 
rápido, percepção, dentre outras habilidades. Se os jogos forem produzidos com o objetivo de 
atingir conteúdos específicos a serem utilizados no meio escolar. De acordo com o autor, 
estes são considerados Jogos Didáticos. 

Para Kishimoto (1994) o jogo com o objetivo de educar possui duas funções que, 
necessariamente, devem encontrar-se equilibradas. A primeira função é a lúdica, que está 
ligada ao prazer e a diversão. A outra é a função educativa que objetiva a ampliação do 
conhecimento dos alunos. Segundo o autor se a função lúdica predominar não passará de um 
jogo, ao contrário, se predominar a educativa será apenas material didático. Em vista disso 
considera-se que a implantação dos jogos didáticos nas aulas e trabalhos escolares é de suma 
importância para complementar o ensino-aprendizagem dos educandos. 

Segundo Borges e Schwarz (2005) um jogo ao ser adaptado ao conteúdo que se 
encontra em âmbito escolar desenvolverá habilidades aluno-indivíduo em todos os aspectos: 
cognitivos, emocionais e relacionais. Tem como objetivo tornar o individuo mais convincente 
na resolução de problemas e na criatividade de suas respostas. 
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Os jogos didáticos têm como foco principal a construção do conhecimento por parte 
dos alunos, bem como induzir o raciocínio rápido, a reflexão e os pensamentos dos mesmos. 

No entanto, os jogos didáticos são elementos vistos como privilégio na educação e 
desenvolvimento pessoal e social dos jovens, pois além de atraí-los, os estimulam em seu 
processo de formação de conhecimento. 

 
METODOLOGIA 
 

O objeto de estudo tomado por esta pesquisa foi o desenvolvimento de novas 
metodologias para o ensino de química: Jogos Didáticos. Foram desenvolvidos um caça 
palavras (Figura 1) e uma cruzadinha (Figura 2), relacionados, respectivamente, aos assuntos 
Ácidos & Bases e Os Componentes da Tabela Periódica. Essa pesquisa foi desenvolvida no 
ambiente escolar e nas dependências do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

Como forma de contribuição para ampliar o conhecimento dos alunos, tomamos as 
seguintes orientações para a construção das atividades: 
Por meio de estudos e pesquisas foram elaboradas algumas questões e as respostas seriam 
encontradas/preenchidas nos jogos mencionados. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Autores como BERTOLDI, KISHIMOTO e SOARES destacam vantagens no uso dos jogos 
em sala de aula, pois de acordo com eles, os mesmos facilitam o aprendizado do aluno de 
maneira motivadora, fazendo com que o indivíduo desenvolva estratégias para a resolução de 
problemas, favorecendo também, o desenvolvimento de senso crítico, da criatividade, dentre 
outras habilidades de que os alunos necessitam. 
 Salientamos também que para a elaboração dos jogos necessitamos de leitura e 
compreensão de textos, artigos e livros, visto que, principalmente de criatividade e 
disposição; o material alcançado pode ser impresso e utilizado inúmeras vezes. Portanto, o 
educador poderá utilizá-lo para tornar suas aulas mais interessantes e dinâmicas, além de 
despertar o interesse dos alunos sobre o assunto lecionado. 
    
 
 

1. É o ácido dos acumuladores de chumbo (baterias) usados nos automóveis.  Ácido 
_______  

2. O ácido impuro (técnico) é vendido no comércio com o nome de ácido muriático. Ácido 
_______ 

3. Seu maior consumo é na fabricação de explosivos, como nitroglicerina (dinamite), 
trinitrotolueno (TNT), trinitrocelulose (algodão pólvora) e ácido pícrico e picrato de 
amônio. Ácido _______ 

4. Os seus sais (fosfatos) têm grande aplicação como fertilizantes na agricultura. É usado 
como aditivo em alguns refrigerantes. Ácido _______ 

5. É o ácido de vinagre, produto indispensável na cozinha (preparo de saladas e 
maioneses). Ácido _______ 
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6. Tem a particularidade de corroer o vidro, devendo ser guardado em frascos de 
polietileno. É usado para gravar sobre vidro. Ácido _______ 

7. É o ácido das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes. Ácido _______ 
8. Substância que em água sofre dissociação e produz como íon negativo apenas OH-. 

_______ 
9. É a reação entre um ácido e uma base, que resulta na formação de água e uma nova 

substância, um sal. _______________ 
10. Compostos binários, isto é, possuem dois elementos químicos, sendo o oxigênio o 

elemento mais eletronegativo. _________________   
 

 

Figura 1: Caça Palavras 

 

Os materiais utilizados para a construção dos jogos foram algumas ferramentas de 
texto do computador, impressora e folha A4 para impressão. 

 
1. É o gás mais amplamente distribuído e o mais comum de todos. R: 
2. Gás descoberto por Rutherford aplicado na preparação de amoníaco; combustível para 

foguete. R: 
3. Gás amarelo esverdeado de odor irritante e inalação perigosa. Preventivo no 

tratamento dentário. R: 
4. Gás incolor, inodoro e insípido. É a substância mais leve que se conhece. R: 
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5. Muito difundido na natureza em todas as substâncias orgânicas e em muitos minerais. O 
diamante e grafite são suas formas mais duras. R: 

6. Seu principal derivado é o ácido sulfúrico, largamente usado na indústria. Usado na 
fabricação de fogos de artifício; conservantes.  R 

7. Metal conhecido inicialmente como minério de Chipre. Usado na fabricação de 
medalhas; sinos; cabos elétricos. R: 

8. Elemento conhecido por ser usado na purificação de água potável; desinfetante. R: 
9. Elemento químico aplicado na fabricação de pilhas, chapas, proteção de metais. R: 

 

Figura 2: Cruzadinha 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Constatamos através desta pesquisa que os jogos didáticos realizados em sala de aula 
têm importante função para o educando, proporcionando melhor conhecimento, 
compreensão e auxiliando no seu ensino-aprendizagem. 

Portanto, se espera que a criação desses jogos, possa complementar as aulas e 
preencher as lacunas que ficam abertas no processo de ensino, estimulando o interesse dos 
alunos na disciplina de química. Essa atividade será responsável pela aquisição de interações 
por parte dos educandos, além de aperfeiçoar suas habilidades, será responsável pela 
construção e valorização de seu conhecimento. 

Afirmamos que os jogos são importantes recursos para o ensino de química, pois 
podem facilitar a aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo ministrado, bem como motivá-
los. 
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DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO 
LABORATORIAL PARA AUXÍLIO EM 
EXPERIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo a construção de um equipamento para auxiliar os docentes nas 

aulas experimentais de química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. O referido instrumento será utilizado na manipulação de solventes e soluções, possibilitando 

medições discretas de desses materiais. Dessa maneira evita-se o contato do professor e do estudante 

com substâncias que possam causar acidentes e consequentemente danos físico aos mesmos. A 

preocupação com o meio ambiente também é um dos pilares desse projeto, pois com um controle 

eficiente do sistema químico, através de circuitos eletrônicos, é possível reduzir ao máximo as 

quantidades de compostos lançados no meio ambiente, minimizando a contaminação e o desperdício.  

 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO 
LABORATORIAL PARA AUXÍLIO EM 
EXPERIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, há muita discussão em torno da transferência de tecnologias das indústrias 

para os laboratórios. Dessa forma, é possível identificar tecnologias e técnicas que possam ser 

transferidas para os laboratórios aumentando seu desempenho. Um setor que se destaca nessa troca de 

informações é a automação. Um princípio fundamental na automação está ligado entre o equilíbrio da 

flexibilidade e rendimento. Em alguns casos, como em máquinas de automação fixa e super-

especialistas na produção de apenas um modelo, a alta produção vêm em detrimento da baixa 

flexibilidade. E se compararmos o trabalho dessa máquina ao de um artista que se dedica a cada peça de 

maneira diferente, observamos o oposto, a flexibilidade em detrimento da alta produção. Algo em torno 

dessas duas linhas, que está sendo empregada atualmente nas linhas de produção das indústrias, são os 

maquinários programáveis. Eles apresentam boa flexibilidade para enfrentar diferentes situações e uma 

maior produção em relação ao trabalho manual.  

 A automação do laboratório possui seus próprios problemas e exigências, mas uma análise 

cuidadosa permite uma seletiva transferência de tecnologias de automações de outras indústrias. 

Certamente, enquanto a automação de laboratórios tem seus problemas únicos, muitos já foram 
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resolvidos pelas indústrias. Os astuciosos irão, quando possível, adaptar as soluções de outras indústrias 

melhor do que a reinvenção da própria roda [1]. 

 A automação total ou parcial de processos tem se mostrado eficaz no aumento da produção e 

na redução de gastos nas principais indústrias modernas [2]. Observamos essas melhoras em relatos de 

laboratórios clínicos médicos [3], em laboratórios agrícolas, alimentícios, farmacêuticos [4], entre 

outros. Especialmente nos laboratórios médicos observamos que para atingir a meta de redução de 

erros é necessário ir além do laboratório e reorganizar atividades nas enfermarias. Isso pode ser feito 

por meio de programas educacionais apropriados e pela introdução de tecnologias de automação e 

robótica. Essas soluções também são capazes de contribuir para a redução de erros em outros aspectos 

do tratamento de pacientes, como na administração de medicamentos [5]. 

 Os principais passos em um processo analítico incluem seleção da amostragem, separação e 

transporte dessa amostragem, processamento, reação, transdução e aquisição de informações. A 

maioria dos sistemas analíticos que são seguidos acompanha etapas completas ou parciais. Esses passos 

podem ser seguidos tanto da maneira “discreta” – através de uma série de maquinas, componentes e 

instrumentos que requerem a atuação humana para o funcionamento principal - ou num modo 

“integrado” – com o uso de uma estratégia que não para a continuidade e não necessita da atuação 

humana após seu início [6]. 

 Miniaturização persegue várias metas. Instrumentos podem se tornar transportáveis, de fácil 

uso manual, portáteis, e serem levados para trabalhos de campo. Geralmente, equipamentos portáteis 

oferecem algumas vantagens sobre os usuais de laboratórios, porque ocupam espaços menores e 

consomem menos energia, reagentes, e amostras de teste; além de que, instrumentos menores são 

usualmente mais baratos do que os grandes e são de fácil montagem [7]. 

 A minimização também pode ser facilmente implementada num laboratório de ensino ou de 

pesquisa. O que se nota hoje em dia é que há um distanciamento muito grande entre a química que se 

ensina nos cursos experimentais e a química que se pratica na rotina dos laboratórios de pesquisa. Por 

exemplo, com a facilidade de aquisição de micro-pipetas e microburetas, cabe questionar a necessidade 

de se fazer um aluno passar 4 anos titulando da maneira tradicional (em macro-escala, com buretas de 

50 mL), onde os volumes e consumo de reagentes são muito grandes. A implantação das técnicas de 

micro-escala tem sido tão bem sucedida, que o próprio Journal of Chemical Education dedica 

constantemente artigos voltados para este tema, os quais sempre trazem experimentos que podem ser 

facilmente implantados nas ementas de disciplinas experimentais. Na pesquisa, o mesmo princípio deve 

ser adotado, lembrando, porém, que a automação de métodos rotineiros e adaptações para FIA (Análise 

por Injeção em Fluxo) são exemplos que muito colaboram para a minimização, principalmente quanto 

ao consumo de reagentes [8]. 
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 As atuais realizações têm demonstrado que o desenvolvimento de dispositivos microfabricados 

tem potencial para tornar-se um significativo avanço aos métodos tradicionais de análise de amostras. A 

miniaturização de instrumentos é um campo de rápido desenvolvimento, com seus últimos avanços a 

comercialização já é uma realidade para nós. Já é conhecido o potencial de dispositivos que utilizam a 

tecnologia de microchips na química analítica [9]. 

 A União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) distingue entre dispositivo, aparato, 

instrumento e analisador. Dispositivos são considerados os de menor forma pra a química analítica, 

capazes de realizar uma operação física ou eletrônica unitária (ex. Interface eletrônica ou rotor 

mecânico). Assim, um aparato é definido como uma associação de dispositivos capazes de realizar 

operações físicas, dinâmicas e químicas envolvendo amostras e reagentes (ex. um digestor de ultrasom 

ou uma válvula seletora). Não obstante, um aparato não pode fornecer nenhuma informação sobre a 

amostra, em contraste com instrumento (ex. espectrofotômetro, potenciômetro ou cromatográfico). No 

nível mais alto, a combinação de aparato com um instrumento pra otimizar um método analítico é 

conhecido como analisador (ex. um auto-analisador para controle de pesticidas no solo) [10]. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Desenvolver um equipamento laboratorial capaz de auxiliar as aulas experimentais de físico-

química, principalmente no que se refere ao manuseio e medições de pequenos volumes de solventes e 

de soluções. 

 

 ESPECÍFICOS 

- viabilizar a utilização de aparelhos de precisão e acrescendo à formação dos conhecimentos básicos 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

- Contribuir para a formação dos indivíduos nos vários níveis de ensino do IFRN. 

- Criar uma interface de trabalho através de um sistema eletrônico, otimizando as medições 

experimentais. 

- Evitar desperdício de reagentes nas aulas experimentais. 

- Minimizar o lançamento de resíduos de aulas práticas no meio ambiente. 

- Instrumentalizar os laboratórios de química do Campus Natal-Central.  
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Metas Físicas Atividades 

 Projeto 
- Projetar os melhores circuitos eletrônicos para o 

equipamento 
- Analisar a mais eficiente funcionalidade do equipamento 

Aquisição do 
material 

- Sensores 
- Amplificador Operacional 

- Potenciômetro 
-Transistores 

-Relés 
-Material para a construção da placa 

 

Construção - Construção do equipamento 

 Testes e ajustes 

- Teste de eficácia 
- Teste de precisão 

- Ajuste para os diferentes tipos amostras 
- Integração entre os diferentes circuitos 

Pedido de Patente - Preparação do documento de pedido de patente a ser 
enviado ao órgão responsável pela regulamentação 
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RESUMO  
 

Sabendo que as aulas de química sem haver 
práticas no laboratório acabam ficando monótonas, e 
como as escolas estaduais da cidade não dispõem de 
laboratório e as que possuem disponibilizam estruturas 
precárias em que dificulta o seu funcionamento, tivemos 
a iniciativa de trazer esta aula prática, que pode ser feita 
em sala de aula, com o objetivo de buscar o interesse 
dos alunos em química, proporcionando-lhes uma nova 
perspectiva sobre a disciplina, podendo por em prática 
os conhecimentos adquiridos durante o ensino médio. 

Fomos até a Escola Estadual Professor Gerson Lopes, e 
fizemos a prática com as duas turmas da 3ª série do 
ensino médio (A e B) e realizamos o experimento. Ao 
final aplicamos um questionário e observando as ações 
dos alunos e em seguida avaliamos os resultados do 
projeto.  

   

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Química, laboratório, experimento, questionário, projeto. 

 

DETERMINATION OF ALCOHOL IN GASOLINE BY STUDENTS IN THE STATE SCHOOL TEACHER 
GERSON LOPES. 

 
ABSTRACT 
 

Knowing that the chemistry lessons without 
practice in the laboratory are getting a bit monotonous, 
and as the State schools of the city do not have 
laboratory and those who have precarious structures 
offer in which hampers its functioning, we had the 
initiative to bring this practice, which can be done in the 
classroom, with the goal of seeking the interests of 
students in chemistry, giving them a new perspective on 

the discipline, and in practice the knowledge acquired 
during high school. We went to the Escola Estadual 
Professor Gerson Lopes, and did the practice of the two 
classes of 3rd high school series (A and B) and we 
perform the experiment. At the end we apply a 
questionnaire and observing the actions of students and 
then evaluate the results of the project.

 

 KEY-WORDS:  Chemistry, laboratory, experiment, project, practice. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA  PELOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR GERSON LOPES. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A gasolina é um combustível derivado do petróleo, um hidrocarboneto que possui de 5 
a 10 carbonos em sua cadeia carbônica. Uma das suas principais características é a 
octanagem, que é a sua capacidade de resistir à detonação, também chamada de “batida de 
pino”, que leva a perda de potência e pode levar sérios danos ao motor. O álcool etílico que é 
adicionado à gasolina tem grande importância para a combustão, pois aumenta a octanagem 
devido ao seu baixo poder calorífico. Também ajuda na redução da produção de monóxido de 
carbono (CO). Foi regulamentada por lei que a porcentagem de álcool na gasolina deve estar 
entre 18 a 24%. Em contrapartida, esta adição também trás malefícios como o aumento na 
manutenção do carro, no consumo, na produção do combustível e também a quantidade de 
óxidos de nitrogênio lançados à atmosfera aumenta. Percebe-se a grande importância da 
porcentagem estar entre os níveis indicados, tanto para o ramo automobilístico, pois não há a 
necessidade de fazer tantas manutenções nos automóveis, quanto para o meio ambiente, 
porque dessa forma os gases lançados a atmosfera não são de uma forma excessiva.      

Optamos por esta experiência em primeiro plano porque todos os materiais 
necessários são de fácil acesso, a possibilidade de ser feita em sala de aula e englobar diversos 
conteúdos vistos durante o ensino médio. Por isso juntamos as duas turmas da 3ª série do 
ensino médio (A e B) para realizarmos a prática. Em Apodi existem quatro (4) postos de 
combustíveis, mas como somente três comercializam gasolina comum, fizemos a prática 
utilizando somente três amostras, que foram enumerados de 1 a 3. Ao final aplicamos um 
questionário e observamos as ações dos alunos durante a aula, ao final avaliamos o resultado 
do projeto. 

 AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE QUÍMICA NA ESCOLA E. PROFESSOR GERSON LOPES  
 

Vale lembrar que o ensino de química tem se reduzido à transmissão de informações, 
definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase 
sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. (BRASIL, p. 32, 2008). 
Percebemos que o ensino de química atualmente ainda está muito ligado a pedagogia 
tradicional, em que a atividade de ensinar estava centrada no professor e o aluno era 
somente um receptor de matéria, e seu dever era decorá-la. Sabemos que o ensino ofertado 
pelas escolas estaduais é de baixa qualidade, principalmente se comparado ao de escolas 
privadas. Existem diversas maneiras para se explicar a falta de qualidade no ensino do país, 
que são: má remuneração, falta de professores, falta de tempo que o professor dispõe para 
buscar novas metodologias, etc. Para facilitar a relação ensino-aprendizagem, trouxemos uma 
nova forma de se estudar química com os alunos da escola “Gerson Lopes”. 

As competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensino de 
química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações 
problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa 
humana e como cidadão. (BRASIL, p. 32, 2008). Com base nesse contexto percebemos a 
importância de relacionar as aulas teóricas com as práticas, a escola “Gerson Lopes” não é 
diferente das demais cidades do estado, não possuem um laboratório de química disponível 
para realização de experimentos que sejam mais complexos. Dessa forma, dificulta o trabalho 
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prático, por isso ao trazer essa nova metodologia pra sala de aula, tentamos construir uma 
visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da química, estabelecendo 
conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, considerando a importância da 
participação ativa do aluno no processo de construção do conhecimento.  

 
METODOLOGIA 
 

Nesta aula prática foram utilizados: 150 ml de Gasolina, 3 provetas de 100 mL, 1 
pisseta de 1L com água destilada, 3 rolhas e 3 béquers de 50 mL. 

Deslocamo-nos aos três postos de combustíveis que vendem gasolina comum na 
cidade e foi recolhida uma amostra de 50 ml em cada. Chegando à escola, dividiram-se as 
turmas em três grupos, em que cada um ficou responsável pela análise de uma amostra. Com 
uma proveta de 100 mL, adicionou-se 50 mL de gasolina, em seguida com o auxílio de um 
béquer de 50 mL, completa-se o volume máximo da proveta com água destilada chegando à 
marca de 100 mL, fecha-se a proveta com a rolha e agitando-a cinco vezes até misturar os 
líquidos, em seguida deixando-a em repouso por alguns minutos até que as duas fases se 
formem. Essas fases foram uma da gasolina e a outra da mistura homogênea de água com 
álcool. Para facilitar os cálculos a solução aquosa (água e álcool) foi denominada de V’ e o 
Volume de álcool de V’’, assim para calcular a quantidade de álcool contida na solução 
subtrai-se V’ de 50 mL, segue a equação: 
 
V’’ = V’ – 50 mL        equação (1) 

 
V’’ Corresponde à quantidade de álcool presente na solução retirada da amostra da 

gasolina. Para calcular a porcentagem de álcool utiliza-se o seguinte método, como a amostra 
de gasolina utilizada continha 50 mL, então pode-se dizer que, 50 mL corresponde a 100%. 
Como já foi encontrado o volume de álcool com a fórmula anterior só precisa que ocorra a 
substituição do valor que corresponde à variável x%. Dessa forma calcula-se o resultado por 
uma regra de três simples (equação 2) ou pela dedução da fórmula (equação 3): 
 
50 mL    —    100%       equação (2). 
V"        —     x % 
 
x% = 100 . V’’        equação (3). 
  50   
 Antes do início, foram repassadas algumas informações sobre a aula prática, 
aconteceu uma breve revisão sobre os assuntos relacionados à prática, como: polaridade, 
densidade, concentração em porcentagem, mistura, separação de misturas, diluição de 
soluções, solubilidade, hidrocarbonetos e petróleo, também a explicação de alguns métodos 
de segurança em laboratório, a sala foi dividida em três grupos em que cada um ficou 
responsável para analisar uma amostra. As imagens a seguir (Figuras 2 e 3)  mostram como o 
jogo foi aplicado nas turmas da terceira série do ensino médio.  
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Figura 1. Alunos da 3ª série “A” realizando o teste 
 

 
 

Figura 2. Alunas da 3ª série “B” efetuando os cálculos 
 Ao final do experimento, foi repassado um questionário para avaliarmos o resultado 
do projeto com base nas respostas dos discentes. Os resultados estão expostos nos gráficos 
abaixo (Figuras 3 a 8). 
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Figura 3: Qual a importância da química para o cotidiano? 

 
 
 

 
 

Figura 4: Como química é trabalhada em sala de aula? 
 

 
 

 
Figura 5: O trabalho com os alunos do IFRN foi satisfatório? 
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Figura 6: Com a aula prática você se sente mais motivado para aprender química? 

 
 

 

Figura 7: Em sua opinião, você acha que deveria ter mais atividades usando aulas 
práticas em sala de aula? 

 

Figura 8: A opinião dos alunos com relação às práticas 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foi de fácil percepção o entusiasmo dos alunos ao saberem que existia uma novidade 
nas aulas, onde houve a dinâmica em que todos os alunos participaram e interagiram, 
facilitando a socialização e fortalecendo a aprendizagem. Assim alcançamos os nossos 
objetivos e vimos que o projeto contribuiu para inovar nas aulas de química da escola, nos 
incentivando a buscar novas idéias e trazer novas metodologias para que seja trabalhada com 
estes alunos.  

Nesta prática trabalhos diversos conteúdos de química, que são vistos em todas as 
séries do ensino médio, destacamos alguns como: misturas, separação de misturas, 
polaridade, densidade, concentração em porcentagem, diluição de soluções, solubilidade, 
hidrocarbonetos e petróleo.  
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aulas práticas em sala de aula? 

Sim Não Indiferente
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Em Apodi-RN, existem  quatro postos de combustíveis na cidade, mas somente três 
vendem gasolina comum, para não identificá-los pelos respectivos nomes, resolvemos 
diferenciá-los pela enumeração de 1 a 3. Fizemos as análises das amostras que nos apontaram 
os seguintes resultados. 

Tabela 1: quantidade de álcool em cada amostra. 

POSTOS TEOR DE ÁLCOOL 

POSTO 1 8 mL 

POSTO 2 9 mL 

POSTO 3 10 mL 

 

Tabela 2: teor em porcentagem de álcool em cada amostra. 

POSTOS PORCENTAGEM 
DE ÁLCOOL 

POSTO 1 16% 

POSTO 2 18% 

POSTO 3 20% 

 
Com os resultados obtidos, percebemos que somente os postos 2 e 3 estão dentro dos 

padrões estabelecido pela Conselho Nacional de Petróleo (CNP), diferente do posto 1 que está 
com um percentual abaixo do estabelecido. Em contrapartida, nenhuma das amostras 
estudadas pode ser tida como adulterada, pois a porcentagem de álcool está abaixo de 24%, 
concluindo que os combustíveis comercializados em Apodi-RN são de boa qualidade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ressaltamos a importância dessa aula tanto para o os alunos quanto para a escola 

atendida. Todos saíram com um novo conhecimento, pois como diz Coralina, “Feliz é aquele 
que transfere o que sabe e aprende o que ensina”, proporcionando aprendizado para todos os 
envolvidos, principalmente para educandos atendidos pela escola e os discentes do curso de 
Licenciatura em Química do IFRN, Campi Apodi. Esse trabalho nos motiva a buscar novas 
metodologias de aula para quando chegar o nosso dia de lecionar nas escolas, ter uma boa 
experiência em sala de aula.   
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RESUMO  
 

O presente trabalho tem por objetivo 
principal a elaboração de modelos 
macroscópicos pelos alunos do 1º ano de Nível 
Médio, como metodologia para a introdução 
ao assunto de modelos atômicos na disciplina 

de química, a partir da utilização de um jogo 
denominado caixa atômica, pois se acredita 
que, se os alunos tiverem uma noção básica de 
como se elabora uma teoria científica, eles 
poderão compreender melhor como funciona. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  modelos atômicos, metodologia, química.  
 

 

ATOMIC STRUCTURE: A SURPRISE BOX 

ABSTRACT  
 
The present work aims to leading the 
development of macroscopic models for the 
students of first year of high school, as a 
methodology for the introduction to the 
subject of atomic models in the discipline of 
chemistry, from the use of game called atomic 
box because it is believed that if students have 
a basic understanding of how to produce a 

scientific theory, they can better understand 
how these models that will be dealt later 
during their education and academic 
formation. 

 

 

 

 KEY-WORDS: atomic models, methodology, chemistry 
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ESTRUTURA ATÔMICA: UMA CAIXINHA DE SURPRESAS 

 
INTRODUÇÃO 
 

As teorias científicas estão presentes no dia-a-dia dos alunos tanto do nível 
fundamental quanto do nível médio, porém apesar de presentes, essas teorias não são vistas 
pelos alunos da forma apropriada. Segundo JUSTI E MONTEIRO (2000): 

 
 

Modelos são as principais ferramentas usadas pelos cientistas para 
produzir conhecimento e um dos principais produtos da ciência. 
Através de modelos, os cientistas formulam questões acerca do 
mundo; descrevem, interpretam e explicam fenômenos; elaboram e 
testam hipóteses; e fazem previsões. 

 
O desenvolvimento de conhecimento referente a qualquer fenômeno relaciona-se 

com a produção de vários modelos com diferentes abrangências. Essa é uma razão suficiente 
que caracteriza a utilização de modelos no ensino e na aprendizagem na área de ciências. 
Segundo JUSTI E MONTEIRO (2000) é importante o entendimento de modelos em ciências e o 
seu significado, um modelo deve ser entendido como uma representação de um objeto, 
processo, evento sistema ou ideia que se origina de uma atividade mental (pensamento). 
JUSTI E MONTEIRO (2000) afirma ainda que “ o professor deve dar oportunidade a seus alunos 
de expressar de alguma forma os modelos mentais que eles constroem durante o aprendizado 
e discutir com eles as ideias expressas. 

A ciência é essencialmente abstrata possuindo modelos consensuais que conduzem a 
dificuldade dos alunos, prejudicando o ensino e aprendizagem dos mesmo, e é em função 
dessa dificuldade que se vê a importância do desenvolvimento de modelos no ensino de 
ciências mais especificadamente na área de Química, pois ajuda os alunos a entender os 
modelos conceituais necessários durante sua trajetória acadêmica que é caracterizada como 
tradicionalista e enfadonha pelos alunos, principalmente nos estudos da área de ciências, pois 
expõe os assuntos exaustivamente dentro da sala de aula, sem que ele perceba a utilidade 
dos conteúdos ministrados, a não ser pela necessidade de se atingir a media da disciplina no 
final do ano. 

É por esse e outros fatores que pesquisadores vem desenvolvendo estudos e trabalhos 
envolvendo metodologias alternativas para o ensino de química, visto que a mesma apresenta 
complexidade e importância significativa para a formação desses alunos. A educação 
brasileira vem passando por diversas mudanças, pois de acordo com PCN’s do ensino 
fundamental BRASIL (1998) é necessário que o aluno passe a ter uma visão crítica e ativa da 
sociedade que ele está inserido, e para isso é preciso fazê-lo adquirir criticidade e não apenas 
fazer com que ele aprenda conceitos prontos; “Considerando-se, entretanto, que o ensino de 
Química praticado em grande número de escolas está muito distante do que se propõe, é 
necessário então que ele seja entendido criticamente, em suas limitações, para que estas 
possam ser superadas.” 

A superação das barreiras impostas pelos alunos sobre as disciplinas da área de 
ciências naturais, mais especificadamente na disciplina de química, pode ser superada a partir 
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de métodos auxiliadores para o ensino de assuntos e teorias vistos pelos alunos como 
desnecessárias e sem aplicação nenhuma em sua vida social e acadêmica. É essa importância 
que deve ser demonstrada aos alunos, explicitando o quão presente e necessária a matéria de 
química para a vida em sociedade. 

Assim como diz PCN´s BRASIL (2006) em relação à utilização de novos métodos, como 
jogos, experimentação e diferentes gêneros e formas textuais é possível despertar a atenção 
dos alunos, e assim, o interesse dos estudantes pelos conteúdos que antes eram tidos como 
inúteis, passam a ter sentido e formas mais claras; situação que não pode ser percebida 
apenas com a utilização de um livro didático. Uma forma de mudar esse método 
tradicionalista, que é preso a conceitos e ideias ultrapassadas, está na utilização de jogos 
lúdicos para o ensino de química, onde os alunos se divertem, interagem e aprendem com o 
auxílio do jogo, favorecendo a disseminação do ensino de química, mudando a visão pré-
formada que alguns alunos têm dessa disciplina, interpretando-a como sendo de difícil 
apreensão e muito fatigante.  

Kishimoto (1996) apud SOARES (2010) defende o uso do jogo na escola, justificando 
que o jogo favorece o aprendizado pelo erro e estimula a exploração e resolução de 
problemas, pois como é livre de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a 
investigação e a busca de soluções.  

Para que os alunos consigam reter interesse e conhecimento, o professor pode usar 
como uma ferramenta auxiliar os jogos lúdicos para o ensino de Química, fazendo assim com 
que os assuntos possam ser aprendidos de forma efetiva e divertida; a partir desses jogos os 
alunos veem o que é abordado de forma mais leve e dinâmica, favorecendo assim a absorção 
de conteúdos antes tidos como teóricos e difíceis de assimilar. O objetivo desse trabalho é 
demostrar que o jogo da caixa atomica  pode representar um subterfúgio capaz de auxiliar os 
professores que compreendem a ludicidade como ferramenta de ensino eficaz para o 
aprendizado dos alunos do nível fundamental e médio. 

A Química pode ser utilizada como ferramenta para a formação do ser humano 
ampliando horizontes e promovendo a cidadania e o conhecimento químico, criando 
diferentes formas de interpretar o ambiente, intervindo na realidade em que esse indivíduo 
está inserido e em vários outros aspectos da vida em sociedade. 

As propostas apresentadas por pesquisadores e pelos PCN’s+ de nível médio se 
contrapõem com o ensino tradicionalista que visa a “[...] velha ênfase na memorização de 
informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos 
alunos.” BRASIL (2002). 

O objetivo de disciplinas, como a química, é mostrar que ela está presente em no 
cotidiano e tentar demostrar que a compreensão de assuntos químicos visto como apenas 
teóricos possuem importância e contextualização que precisa ser entendida e repassada, e 
não apenas memorizada ou decorada, pois o objetivo da escola é formar cidadãos com uma 
abordagem independente e ativa estando prontos pra viver em comunidade, com capacidade 
mental para tomar decisões e as atitudes necessárias, pois a química está presente no 
contexto da vida contemporânea. Segundo as orientações curriculares para o ensino médio 
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“Essas são capacidades mentais construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em 
situações complexas que exigem novas formas de participação.” BRASIL (2006). Essas novas 
formas de participação citadas nos PCN´s são as situações que devem ser expostas aos alunos 
e passadas para eles pelo professor para instiga-los na busca do conhecimento, colocando 
frente aos seus alunos problemas ou “desafios” a serem solucionados.  

A utilização de jogos é uma alternativa adotada por muitos; assim como OLIVEIRA, 
SILVA e FERREIRA (2010) que defendem o desenvolvimento de jogos didáticos para o ensino 
de química e SOARES, OKUMURA e CAVALHEIRO (2003) que propõe um jogo didático para o 
ensino do conceito de equilíbrio químico, ambos têm o objetivo de melhorar o ensino de 
química, por que os jogos lúdicos é uma das metodologias aplicadas e utilizadas para 
dinamizar as aulas de química. Segundo Vygotsky apud BARROS, SILVA e JERÔNIMO (2010): 
“os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança; aprimoram o 
desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de concentração; e exercitam 
interações sociais e trabalho em equipe.” 

Esse confronto com o desconhecido e a contextualização de determinado assunto 
pode muito bem ser proposta ao aluno em forma de algum tipo de atividade lúdica, 
direcionados e objetivados em cima de um conteúdo proposto que está presente no cotidiano 
desses alunos. 

A eficiência de uma atividade lúdica está diretamente ligada com o tipo de conteúdo 
escolhido para ser trabalhado; esse fator vai interferir diretamente com a eficiência do jogo, 
Soares (2008) baseada em Campagne (1989) apud DOMINGOS e RECENA (2010) sugerem 
alguns discernimentos para que a escolha de um jogo, brinquedos ou brincadeiras, sejam 
feitas de forma correta: 

 
a) Valor experimental – permitir a exploração e manipulação, isto é, um jogo 
que ensine conceitos químicos deve permitir a manipulação de algum tipo de 
brinquedo, espaço ou ação; 
b) Valor de estruturação – suporta a estruturação de personalidade e o 
aparecimento da mesma em estratégias e na forma de brincar, isto é, 
liberdade de ação dentro de regras específicas; 
c) Valor de relação – Incentivar a relação e o convívio social entre os 
participantes e entre o ambiente como um todo e; 
d) Valor lúdico – avaliar se os objetos possuem as qualidades que estimulem o 
aparecimento da ação lúdica.(p.273) 

 
Segundo Gomes (2003) apud DOMINGOS e RECENA (2010) o tipo de situação 

problema pela qual é construída a aprendizagem a partir do jogo é aquela onde o aluno se 
depara com uma situação-problema e tenta criar ou seguir alguma estratégia para resolvê-la 
podendo a partir de seus fracassos perceberem, graças aos conflitos e contradições que 
surgem, o desencadeamento do processo de tomada de consciência e os mecanismos de 
equilíbrio através de relações ativas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Em um primeiro momento foi feita uma questão para os alunos do primeiro ano do 
turno da tarde: O que é Química para você? Com o intuito de saber o que eles pensavam a 
respeito de química. Em seguida foi realizada uma atividade lúdica ultilizando a caixa atômica 
com 3 turmas de 1º ano do Ensino Médio do turno matutino da Escola Estadual Dr. José 
Fernandes de Melo da cidade de Pau dos Ferros com o objetivo de fazer com que esses alunos 
criassem seus próprios modelos baseados em características macroscópicas. A pesquisa foi 
realizada com três turmas:  1º ano “H” participaram 19 alunos, 7 meninos e 11 meninas; 1º 
ano “I” participaram 9 alunos, 5 meninos e 4 meninas; e no 1º ano “G” foram 19 alunos, 4 
meninos e 15 meninas. Durante a aplicação da atividade dividiu-se a turma em dois grupos, 
um grupo só de meninos e um grupo só de meninas. 

 Foi montado dois kits com duas caixas de metal, contendo dois objetos diferentes em 
cada caixa. As caixas atômicas foram devidamente lacradas com fita adesiva e foram 
escolhidas aleatoriamente pelos grupos. A atividade consiste em cada grupo analisar uma das 
caixas e tentar descobrir o que há dentro delas sem abri-las. A metodologia proposta aos 
alunos consiste em quatro etapas: 

1º) Analisar o que há dentro da caixa sem abri-la. 

2º) Representar os possíveis objetos em forma de desenho. 

3º) Escrever as características dos possíveis objetos. 

4º) Confrontar as teorias dos grupos. 

 

Foi sugerido aos alunos que procurassem descrever possíveis propriedades dos objetos 
contidos na caixa como: dureza, tipos de material, tamanho, tipo de barulho, etc. Baseado nas 
propriedades foi proposto aos alunos que elaborassem um desenho (modelo representativo) 
que representasse o objeto que ele identificou na caixa.  

 

RESULTADOS E DISCURSSÕES 
 
Os alunos que participaram da atividade nunca tiveram aula de química, esse foi o 

primeiro contato que os mesmo tiveram com a disciplina, pois durante todo o ano não havia 
professor que pudesse assumir essa disciplina visto que os professores que já existiam 
estavam com a carga horaria totalmente preenchida. Durante a primeira visita foi feita uma 
pergunta a todos os alunos das três turmas de primeiro ano que foi: O que é Química para 
você? Essa pergunta foi feita em forma de questionário onde o aluno deveria responder sua 
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opinião a respeito da disciplina, e após as analises dos questionários se viu o seguinte de 
acordo com o GRÁFICO 1: 

 
GRÁFICO 1  

 

 

Cerca de 83% dos 31 alunos das 3 turmas de primeiro ano sabem que a química está 
presente no seu cotidiano, porem os alunos não conseguiram dizer o porque dela ser tão 
presente no seu dia-dia, chegaram a citar exemplos como o usos de remédios e produtos de 
limpeza, mas não conseguiram explicar o porque, desses utensílios terem em comum com a 
química, no caso dos produtos de limpeza seria a utilização de ácidos em produtos de higiene 
domestica.  

Por essa razão buscou-se realizar uma atividade que pudesse ser o primeiro passo para 
que esses alunos visualizassem a química com olhar diferente, e para isso escolheu-se fazer a 
gincana com as caixas, onde foi possível perceber uma grande curiosidade por parte dos 
alunos para tentar descobrir o que havia dentro do mesmo. Cada grupo estipulou até duas 
hipóteses para os prováveis objetos contidos nas caixas. 

A partir das analises das atividades entregues pelos grupos  com os modelos que foram 
estipulados, foi possível perceber que os alunos se basearam em algumas características para 
chegar as suas conclusões de acordo com a TABELA 1: 

 
TABELA 1: características notadas pelos alunos 

 1º ANO H 1º ANO G 1º ANO I 
Movimento X X X 
Som X X X 
Peso X X X 
Tipo de material X  X 

O que é Química para você? 

Sabe que a Química está
presente no dia-dia

Uma ciencia que tem
calculos dificeis

Ciência que tem
experimentos

Não souberam responder
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Cheiro X   
Formas X X X 
 

Os alunos utilizaram as suas propriedades organolépticas para tentar desvendar o 
objeto que estava contido na caixa, apenas 1 grupo conseguiu descobrir o objeto, mas todos 
os 5 grupos conseguiram chegar bastante perto de desvendar o que havia dentro da caixa, 
pois os objetos que eles sugeriram possuíam características muito semelhante com o objeto 
da caixa, em um das caixas o objeto contido era um chaveiro de vidro em forma de garrafa, os 
alunos notaram  o barulho que o chaveiro fazia na caixa para dizer que ele era de vidro, e 
perceberam o movimento do mesmo dentro da caixa para dizer que era um objeto cilíndrico.  

Após a entrega dos modelos e de revelar os objetos das caixas foi explicado para os 
alunos que o objetivo principal não era adivinhar o objeto que estava na caixa mais sim, 
demostrar que a ciência é como uma caixa lacrada onde o ser humano busca incansavelmente 
desvenda-la, e que assim como eles ficaram curiosos para saber o que tinha dentro da caixa, 
os estudiosos também ficaram intrigados para desvendar os segredos do universo, mais 
especificadamente do átomo, pois é graças a curiosidade dos cientistas que hoje temos a vida 
moderna que possuímos. Foram os primeiros modelos atômicos que nos levaram elaboração  
do nosso modelo quântico, muito usado para a vida moderna principalmente na área de 
programação de computadores. Os modelos são de suma importância para a vida em 
sociedade e cientifica; afinal eles servem para nos explicar sobre diversos fenômenos, antes 
tidos como muito complexos e incompreensíveis.  

Levando em consideração os modelos atômicos, sabe-se que é uma forma mais 
didática e simples de fazer com que a população consiga entender como é formada a matéria 
e como a mesma se apresenta. E foi isso que se quis demostrar também com essa atividade 
com as caixas que nada é tão difícil como e pensa, qualquer um pode fazer e entender ciência. 
Os alunos, não sabiam o que era modelos atômicos, mas acabaram elaborando seus próprios, 
sem nunca ter tido aula alguma a respeito desse assunto. Foi possível perceber a surpresa dos 
alunos quando foi dito a eles que aqueles desenhos que eles fizeram e as características 
propostas por ele eram nada mais que modelos científicos feitos a partir de analises 
macroscópicas.  

 

CONCLUÇÃO 
 

É pertinente dizer que apesar dos alunos nunca terem tido aula de química e não 
conseguirem entender o porquê da química estar tão presente em seu cotidiano, mesmo 
assim eles elaboraram seus próprios modelos, nos levando a perceber que basta um pouco de 
incentivo, e a realização de uma atividade lúdica que fuja do tradicional, que podemos 
estimular alunos desmotivados apresentando assim a eles uma ciência que não é tão 
complexa e difícil como eles mesmos pensavam anteriormente. Cabe, pois concluir que 
ensinar matéria como química física e matemática requer muito mais que domínio do 
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conteúdo por parte do professor, é de suma importância que ele tenha sensibilidade de 
perceber as deficiências de seus alunos, para que dessa forma ele busque um veiculo para 
suprir essa carência. No assunto em questão foi escolhido mostrar aos alunos do primeiro ano 
da Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo uma primeira concepção de modelo de ciência, 
como uma forma de introduzir o assunto de modelos atômicos, que pertence a grade 
curricular do primeiro ano da escola.  

Não é necessário nada mais que determinação e Demostrar aos alunos que ,assim 
como eles deduziram o que existia dentro das caixas, os cientistas também propuseram a 
partir de observações e analises rudimentares as possíveis formas que compunham a matéria 
no caso o átomo. 
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RESUMO  
 
O Petróleo sempre foi o foco de muitos estudos, por ser 
um bem não renovável e por ser matéria prima de 
muitos produtos que hoje facilitam nossas vidas. No 
Estado do Rio Grande do Norte há vários municípios que 
estão explorando poços em sua maioria maduros, como 
Guamaré com Polo Energético Clara Camarão e Alto do 
Rodrigues com o Ativo de Produção de Alto do 
Rodrigues. Essa pesquisa pretende apresentar um 
estudo desenvolvido por dois alunos de iniciação 
científica do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Zona Norte, 
como bolsistas do Programa Petrobras de Formação de 
Recursos Humanos (PFRH), nível técnico. A pesquisa é de 
caráter investigativo e descritivo, pautada inicialmente 
em conhecer um pouco sobre a história do petróleo no 
Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, bem como 
entender como ocorre o processo de exploração em um 
desses polos. A investigação ocorreu no Polo de Alto do 

Rodrigues com uma visita técnica, onde os 
pesquisadores tiveram a oportunidade de conhecer 
alguns setores da exploração do petróleo em terra. 
Também era objeto da pesquisa conhecer como a 
empresa contribui para o desenvolvimento da região 
sem esquecer a sustentabilidade. Para alcançar os 
objetivos propostos, os pesquisadores realizaram 
entrevistas com engenheiros e pessoas ligadas ao 
processo de exploração. A pesquisa apresenta os 
resultados da visita com dados quantitativos sobre a 
produção e o recebimento de Royalties pelos municípios 
e as impressões relativas ao desenvolvimento de 
programas sociais, demonstrando que as ações 
objetivam focalizar questões sociais, amenizando 
problemas causados, em parte, pela própria empresa, 
bem como implementando programas de 
sustentabilidade.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: petróleo, exploração, sustentabilidade 
 

 

OIL EXPLOITATION IN ALTO DO RODRIGUES (RN): DEVELOPMENT X SUSTAINABILITY 
ABSTRACT 

ABSTRACT  
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Oil has always been the focus of many studies, for being 
a non-renewable resource and the raw material for 

many products that make our lives easier nowadays. 
There are many cities in Rio Grande do Norte exploiting 

oil wells which are mature in most cases, as it is in 
Guamaré with Clara Camarão Energy Hub and Alto do  
Rodrigues with its Oil Producing Asset. This research 
intends to present a study conducted by two 
undergraduate students from Instituto de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 
North Side Campus, as scholarship students of 
Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos 
(PFRH), technical level. This research is descriptive and 
investigative in nature, based, initially, on knowing a 
little about the history of oil in Brazil and in Rio Grande 
do Norte, as well as on understanding how the process 
is operating in one of these hubs. The investigation has 
taken place at the hub in Alto do Rodrigues with a 
technical visit, when the researchers had the 

opportunity of getting to know some sectors of the 
inland oil exploitation. The research also aimed at 
knowing how the company contributes to the 
development of the region without forgetting 
sustainability. In order to achieve the proposed goals, 
the researchers interviewed engineers and other people 
involved in the exploitation process. The research 
presents the results of the visit with quantitative data 
on the production and receiving of royalties by the city 
administrations and the impressions on the 
development of social programs, showing that these 
action aim at social questions, reducing the problems 
caused in part by the by the company itself, as well as 
implementing sustainability programs.

 

 

 KEY-WORDS: Oil, exploitation, sustainability 
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EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM ALTO DO RODRIGUES (RN): DESENVOLVIMENTO X 
SUSTENTABILIDADE 

 

INTRODUÇÃO 
Essa pesquisa pretende apresentar um estudo desenvolvido por dois alunos de 

iniciação científica, estudantes do 2º ano do Ensino Médio do curso de Eletrônica do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Zona 
Norte, como bolsistas da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico 
do RN, parte do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos (PFRH- Nível 
Técnico).  

Os pesquisadores buscavam conhecer quais os processos utilizados para a exploração 
do petróleo em terra, quais os benefícios sociais para a região e como a empresa está 
desenvolvendo programas de sustentabilidade, no Estado do Rio Grande do Norte. 

A cifra paga ao Governo do Estado e aos municípios, em agosto de 2010, foi de, 
aproximadamente, R$ 25 milhões, esse valor  é referente à soma do que foi repassado no 
período e faz parte de um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP. Em agosto de 2010 do total que foi pago, R$ 12,95 milhões 
foram destinados ao governo do Estado, enquanto R$ 12 milhões foram repassados para os 
mais de 90 municípios que têm direito ao pagamento.  

Diante da importância do Estado, na exploração do petróleo, essa pesquisa se justifica 
pela intenção de contribuir para o desenvolvimento das cidades, mas de forma sustentável, 
pois a proteção do ambiente tem que ser entendida como parte integrante do processo de 
desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente. 

Hoje, a cidade de Alto do Rodrigues é uma cidade que contribui de forma bastante 
consistente, na produção de petróleo em terra, o que justifica a escolha dessa cidade para a 
aplicação do questionário e entrevistas a alguns profissionais da área. 

Como a pesquisa não é experimental, os dados empíricos foram coletados na forma de 
questionários e entrevistas ao grupo de engenheiros e outros profissionais do Ativo de 
Produção de Alto do Rodrigues, durante uma visita técnica do grupo de pesquisa.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como o petróleo mantém-se como o principal insumo energético da sociedade industrializada, 
e é considerado como essencial para garantir a subsistência e conforto da sociedade moderna, é 
importante conhecer alguns aspectos desse bem natural não renovável.  

No Brasil, a principal empresa que explora esse recurso é a estatal Petróleo Brasileiro S.A. - 
PETROBRAS.  

A exploração do petróleo, no Rio Grande do Norte, começou em 1956 com a perfuração do 
primeiro poço em terra no interior do Estado. Antes se tinham apenas estudos iniciais da provável 
existência do óleo na região, baseados em relatos de moradores que utilizavam uma “lama preta” para 
iluminar as lamparinas de casa. Mas foi na década de 70 que a exploração e produção se 
intensificaram devido às descobertas de poços marítimos que tinham uma reserva maior de petróleo. 
Pode-se dizer que na década de 80 é que se consolidou a existência de uma cadeia produtiva de 
petróleo no Estado, devido à construção do Polo Energético de Guamaré (Clara Camarão) que entrou 
em funcionamento, efetivamente, em 2008.  

O Rio Grande do Norte recebe 182 milhões em pagamento de Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS. São 15 municípios produtores de petróleo e gás natural, no Rio Grande 
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do Norte, com um investimento, entre 1976-2001, de 13,9 bilhões de dólares e o plano de 
desenvolvimento “Petrobras 2010 – Crescimento, Rentabilidade e Responsabilidade Social”. Esses 
municípios são: Alto do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Assu, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, 
Governador Dix Sept Rosado, Guamaré, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel 
e Upanema. As perfurações de poços terrestres foram intensificadas no início da década de 80, nos 
municípios de Macau, Areia Branca, Alto do Rodrigues e Mossoró, devido à importância econômica da 
exploração de petróleo no Estado do Rio Grande do Norte. 

A fase de reconhecimento exploratório da Bacia Potiguar vai de 1945 a 1979, período em que é 
descoberta, na cidade de Mossoró, a primeira acumulação economicamente viável, quando em uma 
perfuração na busca de água subterrânea foi encontrado petróleo. 

  A partir de então, foram feitos estudos adicionais para uma avaliação mais precisa do potencial 
da bacia. Nas novas descobertas destacaram-se Fazenda Belém, no Estado do Ceará, e Alto do 
Rodrigues no Rio Grande do Norte. Hoje a região é a maior produtora de petróleo, em terra, no país, o 
que justifica a escolha da cidade de Alto do Rodrigues para a aplicação do questionário e entrevistas a 
profissionais da área. 

O anuário da ANP aponta que até 31/12/2009, 778 áreas estavam sob concessão: 404 blocos 
ainda em fase de exploração, 61 campos em fase de desenvolvimento da produção e 313 campos em 
fase de produção. Dos 404 blocos exploratórios sob concessão em atividade, 113 estavam sendo 
explorados somente pela Petrobras, 175 pelos demais concessionários e 116 por parcerias entre 
Petrobras e outras companhias. 

No Rio Grande do Norte, 21 das 27 regiões estão 100% sob concessão da Petrobras. A pesquisa 
foi realizada na cidade de Alto do Rodrigues, no Estado do Rio Grande do Norte, Mesorregião Oeste 
Potiguar, na microrregião do Vale do Assu. O município tem uma área de 207,4 km2, o que 
corresponde a 0,39% da superfície do Estado do Rio Grande do Norte. A renda per capita em salários 
mínimos para a cidade de Alto do Rodrigues indica que somente 16,1% da população ganha acima de 
1/4 salários mínimos, 26,5% ganha mais de 1/4 a 1/2 salários, 29% ganha 1/2 a 1 salário, 13,9 % 1 a 2 
salários, 2 a 3 4,1%, 3 a 5 3,3% e acima de 5 somente 3,1%, sem rendimentos 4% da população. Esses 
dados indicam que o município tem sua maior renda entre 1/4 e 1 salário, percentual crítico para uma 
cidade que recebe Royalties como mostra em destaque na tabela 1. 
 

Tabela 1- Arrecadação dos municípios no ano de 2010 

MUNICÍPIOS ROYALTIES EM MILHÕES/ANO 

Macau 22,31 

Guamaré 20,95 

Pendências 16,93 

Assú 3,45 

Alto do Rodrigues 3,15 

Porto do Mangue 3,11 

Serra do Mel 2,55 

Carnaubais 1,44 
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Afonso Bezerra 0,05 

 
Os royalties são uma compensação financeira, paga mensalmente por empresas 

concessionárias exploradoras de petróleo e gás, distribuídos a Estados e municípios. Os 
valores, que nesse caso se referem apenas aos repasses feitos pela Petrobras, são 
influenciados pela cotação do dólar, pelo preço internacional do barril e pelo volume 
produção. 

Os royalties pagos pela Petrobras beneficiam o governo (Estado), os municípios 
produtores e os não produtores (limítrofes, área de influência), além dos donos de sítios e 
fazendas que tiveram suas terras perfuradas. O objetivo inicial desses pagamentos é a 
construção de um fundo de compensação pela alienação de um patrimônio público, ou seja, a 
preparação sócio-econômica do local cuja economia corrente está baseada no petróleo para o 
momento do esgotamento desse recurso (DANTAS E REIS, 2009).  

Conforme dados do IBGE, a população de Alto do Rodrigues, de acordo com o censo de 
2010, é de 12.229 habitantes, sendo 8.873 na zona urbana e 3.432 na zona rural. Como em 
2000 o número de habitantes na zona urbana era de 6488 e rural 3.012, percebemos que em 
11 anos a população rural quase não se alterou, mas verificamos um crescimento de 4,27% da 
população urbana.  Dos 12.229 habitantes temos: 6089 homens e 6.140 mulheres. Desse total 
de homens 71,25% residem na cidade, sendo a sua grande maioria 4.250 com idades entre 15 
a 69 anos (isto é em idade produtiva).  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Desenvolvimento sustentável não é simplesmente uma questão ambiental, por mais 
que sua procedência tenha surgido com a preocupação com o meio ambiente, porém, não 
responde temas do fundamentalismo ambiental, mas trata de superar a visão do meio 
ambiente como uma atividade separada em relação ao homem.  O desenvolvimento 
sustentável tem uma variável ambiental, uma econômica e outra social (LACERDA E FILHO, 
2009).  

Ribeiro (2004) complementa que Para produzir sustentavelmente é necessário utilizar 
os recursos e repô-los ao mesmo tempo, bem como atentar para os problemas que decorrem 
das relações de produção, ou seja, suas consequências econômicas, a distorção entre a 
detenção de poder e a distribuição da renda. 

Eells e Walton (1984, apud Santos et al., 2010) afirmam que a responsabilidade social 
está ligada a questões e princípios éticos adotados pela empresa no que diz respeito aos 
problemas de ordem social que enfrenta. Deste ponto, surge a ideia de empresa como elo 
entre sociedade, indivíduos e governo, enquanto instrumento capaz de melhorar a qualidade 
de vida via desenvolvimento econômico. 

Santos et al. (2010) diz que a responsabilidade ambiental trata-se da percepção de que 
os recursos naturais podem se esgotar com a ação predadora do homem, assim criam-se 
mecanismos para proteção e uso correto dos recursos naturais. Complementa Barbieri (2007, 
apud Santos et al., 2010) que responsabilidade ambiental, apresenta-se como atividades 
administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar problemas ambientais 
resutantes da sua atuação ou para evitar que eles ocorram no futuro. 
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Devido à importância dos recursos que ela explora, e visando a diminuir os riscos da 
atividade, a Petrobras desenvolveu um Programa de Educação Ambiental cujo objetivo era a 
sensibilização dos funcionários e seus familiares para a questão ambiental e que no município 
de Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, estendeu-se também à comunidade, 
como projeto-piloto com o nome de Programa de Educação Ambiental na Comunidade – 
PEAC. 

Cabe à ANP fiscalizar a execução do contrato de concessão e o cumprimento das 
obrigações assumidas pelo concessionário, em especial: a) os pagamentos pela ocupação (ou 
retenção) das áreas; b) o pagamento dos royalties; c) o pagamento das participações especiais 
sobre campos de grande volume de produção ou de alta rentabilidade; d) as condições de 
devolução das áreas; e) a vigência, duração do contrato e os prazos e programas de trabalho 
para as atividades de exploração e produção; f) o compromisso com a aquisição de bens e 
serviços de fornecedores nacionais; g) o compromisso com a realização do Programa 
Exploratório Mínimo proposto na oferta vencedora; h) as responsabilidades das 
concessionárias, inclusive quanto a danos ao meio ambiente (GOMES, 2009). 

METODOLOGIA 

Considerando-se o objetivo geral desta investigação como sendo uma pesquisa descritiva, o 
levantamento dos dados caracterizou-se como um estudo não experimental. A pesquisa foi composta 
por uma visita técnica no Ativo de Produção de Alto do Rodrigues – ATPARG - e entrevista a 
funcionários da empresa, com registros de imagens. 

A solicitação para a visita foi feita mediante memorando emitido pelo Apoio Acadêmico do 
IFRN, Campus Zona Norte encaminhado ao Gerente de Comunicação do Ativo de Produção do de Alto 
do Rodrigues. O pedido foi prontamente atendido. No dia 09/08/2011, às 9h, os dois alunos e a 
orientadora da pesquisa chegaram à cidade de Alto do Rodrigues para visita às instalações e realização 
das entrevistas aos funcionários da base do ATPARG.  

A visita foi iniciada com um vídeo apresentado por um funcionário do setor de comunicação, 
mostrando os aspectos quantitativos, como produção, número de funcionários efetivos e 
terceirizados, valores de Royalties e a política ambiental da empresa. A apresentação foi finalizada às 
12h30min.  A visita seguinte foi a uma Estação de Geração de Vapor e a última visita foi a uma sonda 
de desativação de poço, ambos localizados no Ativo de Produção do Alto do Rodrigues. Os registros da 
entrevista foram feitos com o auxílio de câmera fotográfica e gravador de voz. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A entrevista com Donald Macedo da Fé (Assessor de Comunicação da Petrobras) foi 
iniciada com uma apresentação de slides com alguns dados do ATPARG, apresentados na 
tabela 2. O engenheiro é responsável pelo gerenciamento do petróleo nos municípios que 
compõem o vale do Açu.  

Donald faz um breve resumo do processamento do petróleo afirmando que todo o 
petróleo produzido migra para as estações coletoras. Depois todo esse óleo é bombeado pelo 
duto que passa pela estrada do óleo para a refinaria de Guamaré. 
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Tabela 2 – Quantidade de poços perfurados em terra e estações coletoras em 2010 

Poços perfurados 2172 
Campos de exploração em terra 13 
Estações coletoras 22 

 
É importante observar que a produção dos 13 campos sofre uma grande variação de 

produção entre cada um deles, porém não influenciando diretamente na qualidade do 
petróleo, pois este é um dos fatores que lhe agregam valor. Na figura 1 destaca-se o Campo 
de Serra (SER), considerado o mais importante da região por ser melhor produtor em 
quantidade e qualidade. Situado no município de Macau, suas reservas encontram-se no mar, 
porém foi mais viável perfurar o poço por terra, o que os engenheiros chamam de perfuração 
direcionada. 

 

 

Figura 1- Produção média por poço, por campo, no ano de 2010 (bpd) 

Os pesquisadores perguntaram ao engenheiro quais os benefícios que a empresa 
estava trazendo para a região. Ele respondeu que dos benefícios sociais que a Petrobras 
trouxe para o Rio Grande do Norte e para região do Vale do Açu, é importante citar a geração 
de emprego e renda, pois até 2010, gerou 350 empregos concursados, 1.340 contratados e 
5.070 empregos indiretos. Em todo o Estado são cerca de 20.000 empregos diretos e 50.000 
indiretos, concluiu o engenheiro. 

A Petrobras também paga aos proprietários de terra por tempo de servidão, onde são 
levadas em conta as culturas que são plantadas e a área de ocupação das sondas. Os dados da 
entrevista mostraram que esse repasse, no ano de 2010, foi em média de 2,77 milhões com 
470 pessoas beneficiadas. Já a participação na produção, paga aos proprietários de terra uma 
porcentagem por petróleo extraído, e, em 2010, esse valor foi em média 8,50 milhões a 330 
pessoas. 
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Figura 2 – Exemplo de bombeamento mecânico utilizado em Alto do Rodrigues 

Os pesquisadores perguntaram ao engenheiro quais os mecanismos utilizados para a 
extração do petróleo em terra. O engenheiro respondeu que “os mecanismos de elevação do 
petróleo utilizados são o bombeamento mecânico popularmente conhecido como cavalo-de-
pau e o mecanismo de injeção contínua de vapor. Parte do vapor gerado é proveniente da 
Usina Termelétrica do Vale do Açu, Jesus Soares Pereira, que utiliza o gás natural como 
combustível para aquecer a água e gerar energia elétrica. O resultado desse aquecimento é o 
vapor que é pressionado e injetado” 

A tabela 03 apresenta o nº de poços injetores e de geradores. 

 
   Tabela 3 – Quantidade de geradores e poços injetores no ano de 2010 

Geradores de vapor 21 
Poços injetores 402 
 

Na visita à estação de geração de vapor, fomos acompanhados pelo funcionário Fabio, 
responsável setor. Segundo ele, a água passa por tratamentos físicos e químicos para poder 
ser transformada em vapor e injetada no petróleo, tendo a função de diminuir a viscosidade 
do óleo. A figura 3 mostra uma torre desareadora responsável por retirar o oxigênio livre da 
água através do gás natural e outros produtos químicos. 
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Figura 3 - Torre desareadora 

Quando questionado sobre a formação inicial do petróleo, o funcionário afirmou que 
esta substância é definida como uma cadeia de hidrocarbonetos e que a teoria mais aceita é 
que isso é resto de matéria orgânica (árvores, animais) que se deposita em um determinado 
local por diversas vezes e que, com condições favoráveis, como pressão e temperatura, no 
decorrer dos anos, essa matéria é “cozinhada”, gerando o que se chama de petróleo, disse 
ainda que a formação do petróleo de Assu se deu no mar. 

Perguntou-se ainda se há algum risco de desmoronamento com a retirada do petróleo; 
“não, pois o solo não fica com espaços vazios já que o petróleo se deposita em rochas 
porosas”, respondeu Fábio. Este explicou, resumidamente, as etapas dos mecanismos de 
produção de petróleo. Disse que ”Primeiro fura-se o posso, e quando esse poço tem pressão 
para jogar óleo, chama-se de poço surgente. Quando não tem, utiliza-se o mecanismo de 
cavalo mecânico. Quando este não é suficiente, injeta-se o vapor. O vapor seria água no 
estado gasoso, a alta temperatura e alta pressão.” 

Sobre processamento da geração de vapor, disse que: 

1- Uma bomba capta água do rio Assu-Piranhas, através de adutoras na comunidade de 
Tabatinga; Essa água passa um por processo de filtragem. O filtro contém areia e 
pedregulhos de várias granulações; 

2- Então a água passa pela adição de produtos químicos onde a mesma tem que está livre 
de duas coisas: oxigênio e dureza. Para retirar oxigênio é injetado Bissulfeto de 
Amônio que tem a capacidade de sequestrar o oxigênio. Depois são colocados 
bactericidas para impedir futuras incrustações de bactérias naturais do rio que possam 
vir a se reproduzir e causar problemas; 

3- A água é encaminhada para a UTA (Unidade de Tratamento de Água), onde existem 
filtros micro porosos em que a água entra por fora e sai por dentro. Os íons de cálcio e 
magnésio (dureza) ficam presos em microesferas. O resultado disso é a água pronta 
para ser usada no gerador. Ela não pode ser jogada no meio ambiente, nem utilizada 
para o consumo humano; 
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4- No gerador, queima-se a sobra do Gás Liquefeito de Petróleo – GLP - que não serve 
mais, para aquecer a água por irradiação. Só então o vapor pode ser injetado nos 
poços.    

A capacidade de recuperação do petróleo de alto do Rodrigues é cerca de 30% a 40%, 
afirma Donald. Ele complementa, dizendo que depois que a atividade não se torna mais 
viável, economicamente, os proprietários ainda recebem pagamentos durante alguns anos 
para a reestruturação das suas terras, dando uma segurança econômica para as famílias 
beneficiadas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A exploração de petróleo em Alto do Rodrigues trouxe avanços econômicos para 

todos envolvidos com essa prática e os municípios do Vale do Açu também puderam se 
desenvolver. Todavia, o petróleo não é um recurso renovável e a capacidade de produção em 
Alto do Rodrigues tende a cair nas próximas duas décadas. É necessário que se pense o que 
fazer com os recursos dos royalties para desenvolver novas tecnologias para gerar energia 
sustentável, criando emprego e renda para os moradores. Neste sentido o meio ambiente 
deve ser visto como ponto comum de todas as mudanças que ocorrerão desde medidas 
paliativas nas desocupações e perfurações, a interferências no meio ambiente próximo às 
comunidades.  

Atividades de reaproveitamento dos resíduos produzidos durante todo o processo do 
petróleo e do gás natural como o processamento do gás na Termoaçu e a reutilização dos 
materiais de ferro de campos desativados têm que ser cada vez mais incentivada para que 
não haja futuros prejuízos com reparos ambientais. 
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RESUMO  
 
 A química, por ser uma matéria que exige 
muito da atenção dos alunos, torna-se complicada e 
monótona conquistando a aversão da grande maioria 
dos alunos. Como uma forma de solução, foi pensando 
um projeto que visasse utilizar as atividades lúdicas para 
deixar o ensino da química mais interessante aos olhos 
dos estudantes. Para isso, diante do assunto que estava 

sendo lecionado em sala de aula, foram elaborados um 
roteiro teatral e uma paródia. Através desses meios, é 
possível tornar as aulas mais dinâmicas, já que os alunos 
se envolvem com o método de aprendizagem; ou seja, a 
atenção deles é mais fácil de ser atraída.  
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Química, lúdico, teatro, música. 

 

PLAYING AND SINGING THE CHEMISTRY  

ABSTRACT  
 
The chemistry is a subject which demands a lot of 
students’ attention, therefore, it may become 
complicate and monotonous, causing aversion to a 
great number of students. As a way to solve this 
problem, we thought about a project which aimed at 
using enjoyable activities in order to make the teaching 
of chemistry more interesting for students. In order to 

do this, considering the topic which was being taught, it 
was elaborated a theater script and a parody. Through 
these means, it is possible to make classes more 
dynamic because students get involved with the 
learning methods, that is, it is easier to attract students’ 
attention.  

 
 

 KEY-WORDS:  Chemistry teaching, playful, teather, music. 
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INTERPRETANDO E CANTANDO A QUÍMICA 

 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo CARDOSO & COLINVAUX, 2000 “Em nossa prática docente, é frequente o 
questionamento por parte dos alunos acerca do motivo pelo qual estudam química, visto que 
nem sempre esse conhecimento será necessário na futura profissão.” Esse é um dos fatos que 
mais acontece entre os alunos, se perguntam o porquê de estudar tal matéria que julgam ser 
monótona e complexa quando no futuro não terá utilidade alguma no curso que optarem a 
fazer. CARDOSO & COLINVAUX, 2000 solicitaram como resposta a esse questionamento tão 
comum que o estudo da química acima de tudo, deve-se ao fato de dar ao ser humano o dom 
de desenvolver uma visão crítica do mundo que o rodeia, podendo usar esses conhecimentos 
em seu dia-a-dia de diversas formas. 

De fato, a disciplina de química é considerada complicada e monótona. Como 
WANDERLEY 2005 citou, é visível a enorme dificuldade no ensino da matéria de química, pois 
os alunos possuem uma espécie de aversão às disciplinas relacionadas com a área por 
considerarem os conteúdos complexos ou pouco inteligíveis. E essas dificuldades são causadas 
principalmente pela maneira que os professores lecionam a matéria. Aquela velha maneira de 
apenas passar todo o assunto na lousa e avaliar o conhecimento dos estudantes com listas de 
exercícios fazem com que a aula torne-se tediosa e, consequentemente, cansativa. 

Uma boa proposta para reverter esse rótulo já taxado para a química é a utilização de 
atividades lúdicas na aprendizagem. Quando crianças, sentimos certo prazer em ir para a 
escola, já que nessa época o ambiente escolar é agradável pelo fato de ser repleto de 
atividades lúdicas na forma de ensino dos professores; e no decorrer do tempo, esse “prazer” 
vai sumindo pois a forma de metodologia implantada já se torna a tradicional e a 
“brincadeira” que era comum no Jardim de infância passa a existir raramente. Isso se dá não 
somente por vontade ou opção do professor, mas sim porque o sistema de ingresso das 
universidades se resume a resolução de questões; então os professores priorizam mais a 
metodologia clássica para preparar, de certa forma, os alunos para essa realidade.  

 Assim como GUIMARÃES & NIEZER citaram: “A Química torna-se interessante e 
divertida, deixando de ser encarada como uma disciplina alheia a nossa realidade 
determinante no processo de retenção escolar”.  O lúdico tem o dom de tirar a monotonia das 
aulas e é capaz de prender a atenção dos alunos apenas pelo fato de envolver o lado 
dinâmico, que é o que atrai a atenção dos mesmos. 

Hoje são poucos os professores que foram preparados e estão buscando um processo 
mais adequado para lecionar os conteúdos da química. Na busca de modificar este quadro, 
tem-se desenvolvido uma forma alternativa de ensino na qual os alunos de licenciatura em 
química de vários lugares do Brasil tem como principal ferramenta os efeitos cênicos, para 
transmitir conceitos químicos à sociedade e a alunos para se processar o ensino de química.  

O teatro é uma forma dinâmica para a aprendizagem da química, pois nele está 
presente todas as características citadas acima para deixar o aluno mais interessado em 
aprender o assunto. “Esta, além de ser uma forma lúdica de se entender a Química e melhorar 
a formação geral, faria com que os estudantes refletissem sobre os conhecimentos 
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adquiridos.” Foi o que ROQUE 2007 comentou. Esse método de ensino tem como objetivo 
principal explorar a criatividade e as expressões corporais e orais dos alunos junto com a 
exposição dos assuntos químicos. Não há como negar que é um meio alternativo de lecionar o 
que julgam ser de difícil compreensão; ao envolver a diversão com o conhecimento é possível 
tornar uma matéria complexa como a química em uma coisa mais simples. 

Há também outra forma de tornar o conteúdo mais simples, a música. De acordo com 
FERREIRA 2002: “A música pode nos auxiliar no ensino de uma determinada disciplina, na 
medida em que, ela abre possibilidades para um segundo caminho que não é o verbal” ou 
seja, a música dá aos alunos a possibilidade de despertar uma sensibilidade mais aguçada com 
as matérias.  

Um fato, é que a música é atuada de uma maneira singular nas pessoas (no nosso caso, 
os alunos) facilitando o processo de aprendizagem do mesmo, pois guardar uma letra de 
música é muito mais fácil do que decorar um texto e fórmulas químicas.  Às vezes ouvimos 
uma música uma única vez ao dia e ela fica grudada o dia todo na nossa mente. As 
propagandas, por exemplo, têm usado técnicas musicais por diversos anos. Os jingles foram 
criados especificamente para nos lembrar de seus produtos a serem vendidos. Sendo assim, 
investir em ampliar o repertório musical dos alunos é uma ótima escolha, já que além de tudo 
isso, enriquece as aulas e torna o ambiente de estudo em um local agradável e de mais fácil 
aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

Foi a partir dessa ideia inovadora de descontrair as aulas de química e de uma série de 
pesquisas sobre o assunto que havia sido lecionado em sala de aula na época de iniciação do 
projeto, que foram elaborados dois textos dissertativos sobre o físico-químico Svante August 
Arrhênius, sendo que um desses textos foi sobre toda a sua vida, abordando os fatos 
importantes e detalhes pequenos. E o outro texto foi sobre a sua teoria de ácidos e bases, 
destacando detalhadamente cada palavra dita por Arrhênius.  

Com base nesses textos, uma peça teatral: “A vida de Arrhênius”, teve início. Na qual é 
relatada toda a trajetória da vida do famoso físico-químico que ficou bastante conhecido no 
mundo da química por ter elaborado a teoria dos ácidos e bases, desde o seu nascimento até 
a sua morte. Abordando também suas teorias com precisão, todas as dificuldades que 
enfrentou e, com um toque de fatos fictícios.  

Ao completar a peça teatral, tomamos início ao segundo objetivo, que era o de utilizar 
das linguagens musicais dentro do assunto da química, tendo em vista o dom que a música 
tem para fazer com que a matéria se fixe mais rapidamente na mente dos alunos. É 
comprovado que a música ajuda a relaxar a mente do estudante, pois desperta uma parte do 
cérebro. Além de serem um recurso para cativar a turma, as músicas podem servir como 
estímulo ao aprendizado de conteúdos de todos os tipos. O “novo” quando cativa o público 
gera mais curiosidade e atenção, o que causa maior entendimento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Eis um trecho da peça teatral “A vida de Arrhênius”: 

“Bones: Bem... Sobre o que essa teoria fala exatamente?  

Arrhenius: Tento explicar em meu relatório que determinadas substâncias quando são 
dissolvidas em um meio aquoso sofrem separação de íons preexistentes, o que faz com que a 
substância se torne condutora de eletricidade, um exemplo clássico é o sal de cozinha. E que se 
dissolvermos um composto molecular em um meio aquoso, ele não irá conduzir eletricidade 
alguma!  

Jacob: Pois não formaria íons, certo?  

Arrhênius: Exato! O resultado seria uma solução molecular.  

Bones: É, realmente tem coerência.  

Arrênius: Obrigado, Bones. É importante para mim saber que vocês concordam com a minha 
tese.  

Jacob: E tem como não concordar?  

Bones: Está mais do que óbvio!” 

 O roteiro escrito propõe explicar de uma forma simples e clara o que se passou 
naquela época com o físico-químico Svante Auguts Arrhênius e relata com detalhes toda a sua 
teoria que hoje em dia é reconhecida por todos que estudam a química. O real objetivo de 
misturar o teatro com o aprendizado é facilitar para os alunos e deixar o conteúdo mais 
dinâmico e, consequentemente, fazendo com que eles tenham um maior rendimento 
acadêmico. 

 Com base nas demais pesquisas, uma segunda proposta de unir o lúdico à química foi 
pensada: Uma paródia da música “Anna Júlia” de Los Hermanos, ainda abordando A vida de 
Arrhênius e suas teorias.  

Eis aqui um trecho: 

{Paródia de Anna Júlia, Los Hermanos.} 
 
“E agora eu vou te apresentar 
dois amigos bem legais 
eu adoro comentar: 
Ácidos e bases! 
 
 
Nosso amigo Arrhênius que inventou 
essa grande teoria 
Isso até que é bem simples 
Vou falar dos ácidos 
Se separam na água 
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formando íons hidrogênios 
E a sua classificação... 
 
Ioniza um é monoácido 
Dois é diácido 
 
Se tem três hidrogênios ionizáveis 
pode se chamar triácido 
Se tem quatro é tetrácido 
Mas não é só isso 
Classificam pelo número de elementos 
Binário, ternário 
e também o quaternário 
 
Quanto a presença de oxigênio 
na sua molécula 
são Oxiácidos e hidrácidos 
Esses são os ácidos... 
 
Ácidos e Bases! 
Ácidos e Bases! 
 
E as bases é aquilo que na água libera 
hidroxilas ou oxidrilas 
Quanto ao número de hidroxila 
se classificam assim: 
Monobase, dibase, tribase e tetrabase 
 
Tem sabor adstringente. 
Podem ser fortes ou fracas. 
Tem a sua solubilidade. 
Ácidos e Bases, bases, bases.” 
 

A paródia focaliza mais os detalhes da teoria dos ácidos e bases, explica de forma 
simples e rápida qual a função de cada um, diferentemente da peça teatral, que já tem como 
objeto de foco o próprio Arrhênius. A música em si, tem uma maneira mais direta de tratar 
sobre o assunto e obter uma maior assimilação do conteúdo para o aluno. 

 

 

CONCLUSÕES 

 O lúdico é uma forma ainda não muito utilizada atualmente pelos educadores, tendo 
em vista que é ainda menor o número dos que utilizam das ferramentas teatrais e musicais 
para a melhoria do rendimento escolar. Futuramente, juntamente com o orientador, todas as 
atividades produzidas ao decorrer desse projeto irão ser postas em prática com a esperança 
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de que esses métodos possam ajudar os professores a não deixarem suas aulas tornarem-se 
monótonas.  
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RESUMO  
 

A construção do jogo didático pedagógico 
ludo químico além de ser uma opção divertida e 
instrutiva para os alunos entrarem em contato com a 
matéria a ser estudada, facilita o trabalho do 
professor, possibilitando-lhe maneiras de trabalho em 

sala e de atingir os alunos. Dessa forma, este artigo 
mostrará etapas de projeto, produção, aplicação e 
avaliação da proposta do jogo Ludo Químico para o 
ensino de soluções.

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: química, jogo didático, soluções. 

 

LUDO TEACHING GAME FOR CHEMICAL SOLUTIONS TEACHING : DESIGN, 
PRODUCTION, APPLICATION AND EVALUATION 

ABSTRACT 

The construction of the  
game ludo didactic teaching chemistry and is a fun 
option and instructive for students to come in 
contact with the material being studied, the teacher's 
job easier, allowing you toways of working to 

achieve in the classroom and students. Thus, 
this article will show you from 
design, production, implementation and evaluation of 
the proposal Chemical Ludo game for solutions 
teaching. 

 

 KEY-WORDS: chemistry, didactic games, solutions. 
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JOGO DIDÁTICO  LUDO  QUÍMICO  PARA O ENSINO DE SOLUÇÕES: PROJETO, PRODUÇÃO, 

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio, a Química, como 
disciplina escolar, é um instrumento de formação humana, a qual dá subsídios para a 
interpretação do mundo e interação com a realidade. Um dos desafios atuais do ensino de 
química é fazer  uma ligação entre o conhecimento ensinado e o cotidiano dos alunos, visto 
que esta ausência gera indiferença, pois consideram a química uma disciplina difícil e que 
exige muita memorização. Contudo, a utilização de jogos pode exercitar o raciocínio, facilitar 
os estudos e favorecer o intelecto, pois o uso do lúdico para ensinar e fixar diversos conceitos 
em sala de aula pode ser uma forma de incentivar o interesse e a motivação dos alunos 
necessários para uma melhor aprendizagem. Conforme Piaget os jogos funcionam como 
uma oportunidade de conviver com regras, pois os mesmos levam à criação de uma 
normatização, contribuindo para uma formação lógica que remeterá aos valores sociais e 
morais. 

Os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam a sua importância, pois 
promovem situações de ensino-aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento, 
introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação 
ativa e motivadora. “A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação 
são igualmente proporcionados pela situação lúdica...” (MOYLES, 2002, p.21)  

Jogando, o indivíduo se depara com o desejo de vencer que provoca uma sensação 
agradável, pois as competições e os desafios são situações que mechem com nossos impulsos.  
Segundo Silveira (1998, p.02):   

 
[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro 
do contexto de aprendizado.  Um  dos usos básicos e  muito importantes é a 
possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da 
motivação. [...] um método eficaz que possibilita uma prática significativa 
daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos 
pode ser empregado para proporcionar informações factuais e praticar 
habilidades, conferindo destreza e competência (SILVEIRA, 1998, p.02).   
 

Os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades cognitivas 
importantes para o processo de aprendizagem: Resolução de problemas, percepção, 
criatividade, raciocínio rápido, dentre outras habilidades. Se o jogo, desde seu planejamento, 
for elaborado com o objetivo de atingir conteúdos específicos e para ser utilizado no âmbito 
escolar denominamos tal jogo de didático. 

O jogo ganha espaço como ferramenta de aprendizagem na medida em que estimula o 
interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a 
construir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e simboliza um 
instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador 
da aprendizagem. Além disso, o professor pode auxiliar o aluno na tarefa de formulação e de 
reformulação de conceitos ativando seus conhecimentos prévios e articulando esses 
conhecimentos a uma nova informação que está sendo apresentada  
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Acredita-se, então, que o jogo didático no Ensino Médio pode constituir-se em um 
importante recurso para o professor ao desenvolver a habilidade de resolução de problemas, 
favorecer a apropriação de conceitos e atender às características da adolescência. Pensando 
nisso criamos o ludo químico, baseado no antigo jogo indiano Pachisi, no qual o objetivo 
principal é chegar até o final do tabuleiro respondendo corretamente as questões de química 
que aparecerão pelo percurso. 

 
OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
 
• Confeccionar jogos didáticos para auxiliar na fixação dos conteúdos da disciplina de 

química.  
 

Objetivos específicos 
 

• Facilitar e estimular a compreensão dos conteúdos de química; 
• Tornar a aula mais dinâmica;  
• Melhorar o rendimento dos alunos do ensino médio; 
• Melhorar a relação professor – aluno, aluno – aluno. 

 
METODOLOGIA 

  
Neste artigo discutimos as etapas de projeto, produção, aplicação e avaliação da 

proposta do jogo Ludo Químico para o ensino de soluções. Por fim, promovemos uma 
discussão sobre a idealização do jogo e seu impacto entre os alunos. 
O Jogo: sua confecção e regras.   
    A ideia da proposição do jogo Ludo Químico originou-se durante o desenvolvimento do 
projeto PIBID. A confecção do ludo se deu através de etapas: na primeira, os integrantes do 
grupo pensaram em um jogo que poderia englobar o conteúdo do 2° ano soluções - ludo 
químico. A segunda etapa foi fabricar este jogo, no primeiro momento, fabricou-se em uma 
cartolina, porém percebeu-se que a durabilidade era pequena, além de ser flexível não iria 
sustentar os pinos. Foi então que se decidiu adesivar um pedaço de madeira e aleatoriamente 
colaram-se figuras indicando as perguntas sobre o assunto determinado como mostra a Figura 
1. A terceira etapa foi à aplicação do jogo nas turmas de 2° ano e a aplicação do questionário. 
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Figura 1-tabuleiro do ludo químico 
 
 
COMO JOGAR 

 
O Ludo Químico para o ensino de Soluções foi concebido para ser utilizado com alunos 

de 2° ano do Ensino Médio ou no momento em que o professor decidir iniciar o estudo de um 
determinado assunto. Além disso, foi idealizado para favorecer o cooperativismo, isto é, 
distribuição dos alunos em grupos, onde um ajuda o outro (do mesmo grupo) a vencer.  

O jogo é iniciado com o lançamento do dado onde os integrantes de cada grupo 
deverão tirar um ou seis para saírem do local de origem e iniciar o jogo. Se na sorte sair seis 
ele poderá jogar o dado outra vez. Caso o pino caia em uma figura, ele(s) terá (ão) que 
responder uma questão de química ou conhecimentos gerais e entre essas perguntas terá 
informações sobre o assunto estudado, onde o individuo poderá progredir ou regredir 
dependendo da sua sorte; se errarem a pergunta terão que voltar ao início e também se um 
pino de cores opostas ficarem na mesma casa, o que chegou primeiro terá que voltar a sua 
cor de origem como, por exemplo, se um pino verde está em um determinado local e o 
amarelo cair neste mesmo local, o verde terá que voltar ao inicio. Vencerá aquele que com os 
quatro pinos der a volta em todos os demais e chegar ao meio da sua cor correspondente. 

 
 O jogo é composto por 01 tabuleiro (dimensões 50 cm x 50 cm); 04 peões de cores 

distintas como mostra a Figura 2 ; 01 dado numerado de um a seis; 50 cartas de perguntas;30 
cartas de conhecimentos gerais e 10 cartas de sorte ou azar. 
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Figura -2 Ludo químico pronto para ser jogado 
 

Durante o jogo, o professor assume a função de mediador entre os grupos, 
esclarecendo possíveis dúvidas e também incentivando a cooperação, a discussão e a 
manifestação de diferentes pontos de vista na realização de tarefas entre os membros dos 
grupos. Acreditamos que o processo de construção do conhecimento é de certa forma, algo 
sem um fim muito definido. Ou seja, no decorrer desse processo as fronteiras do saber são 
alteradas e, conseqüentemente, aspectos da realidade que sequer se imaginava podem ser 
pensados. Da mesma forma, coisas a respeito das quais não ocorriam indagações constituem 
temas de interrogações e alvo de novas investigações. 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 De acordo com o que foi explicado anteriormente, foi feito um estudo com o intuito de 
avaliar o jogo e os seus objetivos pretendidos, que são: incentivar a criatividade no processo 
ensino-aprendizagem, facilitando o mesmo, e testar o grau dos conhecimentos gerais dos 
alunos. 

 O Ludo Químico foi aplicado em uma turma de 2ª série, do Ensino Médio, turno 
vespertino, na Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres na cidade de Apodi, 
como mostra a Figura 3,  abaixo: 
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Figura 3 – Alunos jogando. 
 

 Diante dos depoimentos e do entusiasmo com o jogo, pode-se perceber a aceitação do 
mesmo e que os alunos se sentiram mais motivados a aprender sobre Soluções, ampliando 
assim, os seus conhecimentos específicos sobre o assunto, e gerais. Vale salientar ainda, que o 
professor da turma ficou muito satisfeito com os resultados obtidos através do jogo, 
destacando a importância de haver esse estímulo a aprendizagem de maneira divertida. 

 Ao término do jogo foi aplicado um questionário aos discentes para que fossem 
expressas suas opiniões, e sugestões para melhoria do Ludo Químico e para um possível 
próximo jogo.  Foi perguntado para onze alunos sobre o incentivo que havia para aprender 
sobre o conteúdo. Todos os discentes afirmaram que sim, sentiam-se motivados a aprofundar 
seus conhecimentos sobre o assunto Soluções, como mostra o gráfico abaixo, Figura 4:  

 

Figura 4 – Motivação dos alunos com o jogo. 

     

Com o Ludo Químico os alunos tiveram mais aproveitamento, interesse e 
aprendizagem, como podemos afirmar no gráfico abaixo, Figura 5: 

MOTIVAÇÃO 

SIM

NÃO

INDIFERENTE

100 % 
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Figura 5. Número de alunos pesquisados, em relação ao jogo. 

 

 Sobre as melhorias para o jogo apresentou diversas sugestões, como a inclusão de 
perguntas com níveis mais altos. E sugeriram ainda que fossem criados novos jogos 
envolvendo novos conteúdos. 

 Analisando os resultados obtidos, percebemos que os alunos se sentiram estimulados 
com o jogo, e gostaram dessa maneira de aprender se divertindo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 A função educativa do Ludo Químico foi facilmente observada durante a sua aplicação, 
ao constatarmos que houve uma ampliação e aprofundamento do conteúdo exposto, de 
maneira prazerosa e satisfatória. 

 Vale ressaltar que os jogos didáticos não podem substituir outros métodos de ensino. 
Eles devem ser usados como suportes para professores e estimulantes para os alunos no 
processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, salientamos a importância de haver a inclusão 
desses jogos na prática pedagógica dos docentes, pois esse método irá ajudar no 
desenvolvimento dos discentes, além de aumentar o interesse dos alunos pela disciplina de 
Química. 
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RESUMO  
 
           A pesquisa teve como objetivo realizar um 
levantamento situacional do ensino/aprendizagem de 
química. Trata-se de um estudo realizado no município 
de Pau dos Ferros/RN, que pretende investigar a 
situação do ensino de química em escolas públicas de 
ensino médio, abordando temáticas relacionadas ao 
ensino de ciência, como métodos didáticos, infra-
estrutura, avaliações sobre o ensino/aprendizagem de 
química e perspectiva dos alunos sobre química. Será 

considerada a experiência escolar cotidiana, a partir da 
observação, aplicação de questionários e entrevista com 
alunos e professores das escolas pesquisadas, 
ressaltando a situação do ensino de química. 

 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Química, levantamento, ensino, aprendizagem, situação. 

 

SITUATION SURVEY OF CHEMICAL EDUCATION LEARNING IN SCHOOL PUBLIC SCHOOL IN THE 
CITY OF PAU DOS FERROS- RN 

ABSTRACT  
 
           The research aimed to conduct a situational 
assessment of teaching / learning of chemistry. It is a 
study in the city of Pau dos Ferros/RN, he plans to 
investigate the situation of chemical education in public 
schools in high school, addressing issues related to the 
teaching of science, such as teaching methods, 
infrastructure, assessments of the teaching / learning 
chemistry and chemistry students' perspective. Will be 

considered the everyday school experience, from 
observation, questionnaires and interviews with 
students and teachers of the schools surveyed, 
emphasizing the situation of teaching of chemistry. 

 

 

 

 KEY-WORDS: Chemistry, rising, teaching, learning, situation. 
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LEVANTAMENTO SITUACIONAL DO ENSINO APRENDIZAGEM DE QUÍMICA EM ESCOLA 

PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN 

 
INTRODUÇÃO 
 
            O ensino de química na rede pública no Brasil tem passado por serias dificuldades no 
que tange a estrutura física e humana.  Faltam docentes e materiais didáticos, levando o 
educador a ter que utilizar os mesmos livros que são destinados aos alunos. A inexistência de 
laboratório propicia uma defasagem na aprendizagem dos discentes. 

            Em cima desta realidade crítica, a pesquisa tem como papel primordial investigar a 
situação do ensino de ciência nas escolas de ensino médio da rede pública no município de 
Pau dos Ferros – RN.  Foram entrevistados alunos e professores, sendo realizadas visitas aos 
laboratórios para averiguação da estrutura existência para o ensino de química. 

  Identificar os problemas é fundamental para a melhoria da educação. A partir de um 
levantamento é possível estabelecer diagnósticos para melhorar ou dirimir a situação do 
ensino de química. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

         A situação do ensino de química nas escolas públicas é preocupante e alarmante no que 
tange a estrutura física e humana. A inexistência de profissionais qualificados tem acarretado 
em sérios danos a aprendizagem dos discentes, além da falta de laboratórios que favoreçam 
uma melhor concepção e assimilação de conceitos químicos. Gimenes (2005) destaca que no 
ensino de química, a vivência de situações reais é de grande importância para a compreensão 
e correlação dos diversos conteúdos. 

         Moraes (2007) destaca que entrar no movimento reconstrutivo implica desconstruir o 
existente, desorganizar o já estabelecido, para então, do caos de idéias, emergirem novos 
modos de organização dos conhecimentos que estão sendo superados, ou seja, aprender é 
sair de uma situação cômoda de conhecimento e passar a uma zona crítica, onde o 
conhecimento é desconstruído e um novo nível de aprendizagem surge. Porém pra que isso 
venha ocorrer é essencial uma melhor qualificação do ensino, em infra-estrutura física e 
humana. 

         O estudioso Guimarães (2009) enfatiza que no ensino de ciência, a experimentação pode 
ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a 
contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação, por tanto o ensino de 
química é mais produtivo quando cria a relação entre prática, levando o aprendiz ao campo da 
investigação, por meio da experimentação. 

          A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, seção 
IV do Ensino Médio, art. 35, parágrafo IV, destaca que esta etapa do ensino terá como 
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finalidade “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (Brasil, 1996).    

           Além de problemas estruturais o ensino de ciência enfrenta uma grande defasagem de 
profissionais formadas nas mais diversas áreas de conhecimento. Segundo um estudo 
realizado pelo INEP (2011) existe uma defasagem de 23,5 mil professores de química no 
ensino médio no Brasil, nos últimos 12 anos houve um índice de apenas 13,5 mil licenciados 
para a disciplina de química. No Rio Grande do Norte a situação não foge da realidade do país, 
onde o déficit de professores na área de ciência é enorme.         

           Atualmente, tem se debatido de forma ostensiva sobre a situação do ensino de química 
na rede pública, principalmente quanto à infra-estrutura. Odelius e Batista (1999, p.161) 
apontam duas razões fundamentais que justificam o estudo sobre a infra-estrutura das 
escolas: 

 A primeira trata das condições físicas de trabalho, no que tange à atividade-fim – a 
educação propriamente dita – diz respeito aos meios disponíveis para um trabalho 
mais confortável, menos desgastante, mais prazeroso e por isso mesmo mais 
produtivo, além de ser mais saudável para o trabalhador. A segunda razão é a de que 
estamos falando de educação, um trabalho de importância social inegável e colocado 
no centro das estratégias de desenvolvimento, afinal melhor infra-estrutura está 
relacionada com melhor qualidade de ensino. (ODELIUS E BATISTA, 1999,p.162). 
 

           De fato, observa-se que a infra-estrutura da educação em todo país é preocupante, 
salas superlotadas, escolas deterioradas, inexistência de laboratórios, defasagem de 
professores e funcionários mal remunerados. Atualmente o governo federal destina apenas 
2,98% do orçamento em educação, sendo que de acordo com a UNESCO, apenas 4% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do Brasil é destinado para a educação, pouco para um país que 
ostenta a 7ª maior economia mundial. 

  A denúncia sobre tal situação também pode ser sentida nos diversos movimentos 
grevistas que implodiram ao longo do ano em todo o Brasil. Professores, discentes e técnicos 
administrativos da rede federal, estadual e municipal paralisaram as suas atividades 
reivindicando melhores condições salariais e de trabalho, maiores investimentos na educação 
pública, com a destinação de 10% do PIB para a educação. 

METODOLOGIA 

           Buscou-se avaliar, por meio de visita, entrevista e aplicação de questionário, a situação 
do ensino/aprendizagem de química. Foram visitadas as escolas estaduais de ensino médio 
Professora Maria Edilma de Freitas e Dr. José Fernandes de Melo situadas no município de 
Pau dos Ferros/RN. As duas escolas contavam, no período letivo da pesquisa, com 6 
professores atuando na área de química, com um número aproximado de 1162 matriculados  
apenas no ensino médio. O perfil social dos alunos em ambas as escolas são bem 
diversificados, sendo que a grande maioria reside na área periférica da cidade. 
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           Os questionários semi-estruturados foram aplicados com os alunos de 14 e 18 anos de 
idade. Além disto, foram visitadas as salas de aula e os laboratórios existentes nas escolas, 
para averiguar a situação/realidade da estrutura disponível para os docentes. E os professores 
foram entrevistados com o intuído de buscar compreender suas dificuldades e expectativas 
no ensino de ciência. 

           Por tanto a pesquisa foi baseada nos métodos quantitativos, obedecendo a um plano 
pré-estabelecido, com o intuito de enumerar a situação do ensino de química, e qualitativos, a 
partir da apresentação da descrição e análise dos dados coletados na pesquisa em uma 
síntese. 

RESULTADOS/DISCUSSÕES  
  
          Nas escolas pesquisadas como consta na Tabela – 1 existe uma enorme defasagem de 
professores de química. Os docentes que atuam no ensino de química são formados em 
disciplinas similares, alguns possuem formações em áreas que não possuem correlação com a 
química. 

 

           Considerando que 100% dos docentes não possuem formação na área que lecionam, as 
atividades de sala de aula tornam-se defasadas e prejudicadas.   

           Dentre as escolas visitadas ambas não possuem laboratórios propícios para realização 
de aulas práticas. Tornando assim o ensino de química superficial, dificultando a 
aprendizagem dos discentes. De acordo com informações dos docentes, as aulas prática não 
existem por falta de investimento governamental e gestão dos recursos que já existem no 
município, como é o caso do CVT. Foi constatado que existem equipamentos e até mesmo 
reagentes em ambas as escolas, porém os mesmo permanecem em salas/depósitos, 
aguardando seu destino final.  

           Os problemas no ensino de química vêm desde o ensino fundamental, que segundo os 
docentes deveria proporcionar aos alunos bases essenciais para construção do conhecimento 
de química, fato que acaba não ocorrendo e prejudicando o rendimento e aprendizagem dos 
discentes no ensino médio. 

           A análise do questionário aplicado aos discentes proporcionou observar a situação e a 
importância do ensino de química segundo o ponto de vista dos alunos. Questionados sobre a 
importância de química, Cerca de 35% dos discentes afirmaram ser importante por está 
presente no dia-a-dia, 28% por fornecer aprendizagem e benefícios para vida, 24%  devido as 
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áreas de estudos e descobertas científicas, 10% por proporcionar descobertas de coisas novas, 
observe o gráfico 1. 
 

 
 
           No que tange a qualidade do ensino de ciência nas referidas escolas, os alunos foram 
questionados sobre a qualidade/situação do ensino de química. As respostas foram positivas, 
porém deixa uma cerca discrepância se levarmos em conta a inexistência de estrutura física e 
humana.  O gráfico 2 mostra que a maioria dos alunos avaliaram como bom e ótimo o ensino 
de química na escola, enquanto apenas 15% responderam como sendo ruim. 
 

 
 

           Quanto às atividades práticas em laboratório, caso existissem, a maioria dos discentes 
destacaram que não ocorrem aulas práticas e nem possuem laboratórios na escola, porém 
mesmo sabendo desta realidade, alguns alunos afirmaram como sendo ótimo, fato intrigante, 
pois segundo os docentes o que ocorrem nas escolas são apenas demonstrações em sala de 
aula e apenas dos equipamentos de laboratório. Já 2% dos entrevistados se abstiveram de 
responder, como mostra o gráfico 3. 
 

 
 

            É nítido que é preciso ocorrer mudanças no ensino de ciências para que se venha a 
obter resultados satisfatórios e qualitativos, em cima disso os alunos foram questionados 
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sobre quais sugestões dariam para ocorrer uma melhoria no ensino de química na escola, as 
respostas foram às seguintes: 

• Aulas práticas 
• Professores qualificados 
• Utilização de novas metodologias 
• Reforma do laboratório 

 
          É necessário introduzir a prática na dinâmica do ensino, pois a sua utilização favorece a 
uma melhor assimilação do conhecimento científico, estimulando o aluno à pesquisa.  A 
formação acadêmica dos professores é fundamental para a construção de um ensino de 
química qualitativo, pois a partir de uma formação adequada à aplicação do conhecimento 
será mais complexa e dinamizadora, além disto, é necessário que o docente tenha a 
capacidade de introduzir metodologias que se enquadre na realidade do aluno, tornando a 
aplicação da didática mais eficaz e eficiente, mas para que isso venha ocorrer o sistema 
educacional tem que propiciar condições de trabalho para planejar e aplicar as mais diversas 
técnicas de ensino. 

          Um profissional formado em química pode atuar em diversas áreas. A química se faz 
presente em tudo que nos rodeia, ou seja, é uma ciência que faz parte do nosso cotidiano, 
porém é tão complexa, ou seja, seus conceitos formais são de difícil assimilação, que a 
defasagem de profissionais é enorme. Em cima disto os alunos foram questionadas se tinham 
conhecimento onde um químico poderia atuar ou aplicar o seu conhecimento, as respostas 
foram bem diversificadas, como representa o gráfico 4. 
 

 
 

No município de Pau dos Ferros, a implantação do Instituto Federal e a existência do 
curso de licenciatura em química visa dirimir a carência de professores e a formação técnica 
na região do alto oeste potiguar. A partir de então, os alunos foram questionados quanto o 
interesse em se profissionalizar em química, o gráfico 5 mostra que 51% dos discentes tem 
interesse, enquanto 49% responderam que não. 
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           Após a obtenção de dados importantes para diagnosticar a situação do ensino de 
química, podemos afirmar que existe uma grande defasagem estrutural e profissional, porém 
isto não tem se tornado uma barreira para que os profissionais que lecionam se limitem ou se 
abstenha de buscar melhorias, os professores das escolas se mostraram dinâmicos e dispostos 
a enfrentar as dificuldades existentes no ensino de química. Uma educação qualitativa se dar 
com a relação professor-aluno, pois um completa o outro, e juntos é possível buscar 
melhorias, mesmo que superficial, para a educação no ensino de química. Assim como a partir 
de investimentos governamentais em infra-estrutura e valorização dos profissionais. 
 
CONCLUSÃO 
  
            A partir da pesquisa realizada nas escolas públicas de ensino médio no município de 
Pau dos Ferros – RN, verificou - se uma enorme defasagem no ensino de ciência, em nenhuma 
das escolas existem professores formados em química. Laboratórios propícios para prática 
experimentais não existem, enquanto isso os equipamentos/materiais dos laboratórios, que 
deveriam esta funcionando, estão amontoados em pequenas salas aguardando seu destino 
final. 

           Identificar a situação real do ensino de ciência é dar um passo fundamental para a 
melhoria da qualidade de ensino, pois a partir da identificação dos problemas existentes é 
possível buscar saídas e melhorias que venham proporcionar uma melhor qualificação dos 
discentes. 

          O ensino de química precisa de mudanças para que essa realidade de um ensino 
defasado, ou seja, sem profissionais formados na área e inexistência de laboratórios seja 
dirimido do sistema educacional. Acreditamos que seja possível se houver uma política de 
valorização e capacitação dos profissionais em educação, dando condições reais de realizarem 
um trabalho qualitativo, com apoio pedagógico e estrutural. 

         Por tanto, a pesquisa proporcionou diagnosticar a situação atual do ensino de ciência, 
visando mostrar a situação crítica que se encontra o ensino de ciência na rede estadual de 
ensino médio.    
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RESUMO  
 

Neste artigo, são apresentados alguns 
resultados obtidos no transcorrer do projeto acadêmico 
“Juventude, Pesquisa e Educação”. O trabalho apresenta 
um levantamento situacional do ensino/aprendizagem 
de química feito em Escolas Públicas de Ensino Médio de 
Municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e 
Paraíba.  A pesquisa procurou através de entrevistas e 
questionários, levantar dados: da infra-estrutura física e 

formação inicial do professor de química, dos desafios e 
expectativas enfrentados pelos alunos e professores 
quanto ao ensino/aprendizagem de química, bem como 
a verificação do uso (ou disponibilidade) de jogos que 
simulem situações-problemas em sala de aula, além de 
uma breve análise da situação dos laboratórios e a 
possível existência de aulas práticas na escola. 

 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química, Levantamento Situacional, Aprendizagem, Jogos.  

 

SITUATIONAL ASSESSMENT OF TEACHING / LEARNING OF CHEMISTRY IN SCHOOLS OF PUBLIC 
HIGH SCHOOL IN THE STATES OF RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ AND PARAÍBA  

ABSTRACT  
 

 In this paper, we present some results 
obtained in the academic project "Youth, Education and 
Research." The paper presents a situational survey of 
teaching / learning of chemistry done in Public Schools 
of some municipalities located in the states of Rio 
Grande do Norte, Ceará and Paraíba. The research 
sought through interviews and questionnaires to collect 
data about the physical infrastructure, the teacher 
chemistry training, challenges and students 
expectations regarding the teaching/learning of 

chemistry, as well as the use (or availability) of games 
that simulates problem situation in class, along with a 
brief analysis of the possible existence of laboratories 
and practical classes in school. 

 

 

 

 

 KEY-WORDS:  Teaching of Chemistry, Situational Assessment, Learning, Games. 
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LEVANTAMENTO SITUACIONAL DO ENSINO/APRENDIZAGEM DE QUÍMICA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ E PARAÍBA  

 
INTRODUÇÃO 
 

  A química é considerada por muitos uma ciência muito complexa e quando se 
relaciona ao ensino, uma disciplina de difícil compreensão, pois se baseia muitas vezes em 
conceitos imaginários, sendo em certos casos, incapaz de se demonstrar o que ocorre na 
realidade, isso faz com que o ensino/aprendizagem dessa disciplina seja cada vez mais difícil. 
No processo de ensino da química é necessário o uso de demonstrações e práticas 
experimentais para que o aluno possa assimilar melhor os conteúdos e adquirir 
conhecimento, no entanto, devido à falta de recursos físicos e materiais das escolas, o 
professor apresenta seus conteúdos sem nenhum tipo de demonstração, utilizando somente 
a teoria, e assim prejudicando a aprendizagem do aluno.  

 A situação do ensino de química encontrada em escolas públicas do nosso país é 
preocupante, a falta tanto de laboratórios para as aulas práticas, quanto de professores 
qualificados para o ensino acarreta em sérios danos para a aprendizagem dos discentes, isso 
faz com que os mesmos captem o mínimo de conhecimento possível dessa disciplina durante 
todo o ensino médio, contribuindo para que tenham um gosto menor por essa disciplina, 
achando-a cada vez mais desinteressante e complicada, assim não havendo um interesse por 
parte deles em saber a importância dessa ciência para suas vidas.   

Diante disso, este trabalho que faz parte da pesquisa “Juventude, Pesquisa e 
Educação”, (PIBIC), apresenta dados de um levantamento situacional sobre o 
ensino/aprendizagem da química feito em escolas públicas de nível médio de municípios dos 
estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Levando-se em conta: a infra-estrutura 
física e a formação inicial do professor de química, os desafios e expectativas quanto ao 
ensino/aprendizagem de química por parte dos alunos e professores e a verificação do uso 
(ou disponibilidade) de jogos que simulem situações problemas em sala de aula. 

Investigar a situação do ensino de química nas escolas públicas se faz necessário 
devido à falta de estruturas físicas e pedagógicas encontradas nas mesmas, dessa maneira, a 
observação sobre as condições dos laboratórios (em caso de existência), as dificuldades 
encontradas pelos professores e alunos para a construção do conhecimento e explanação dos 
conteúdos e a possível utilização de jogos com situações problemas ou outras metodologia 
diferenciadas de ensino vai contribuir para uma análise geral sobre como se encontra o ensino 
de química nas escolas pesquisadas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Um ensino de qualidade é aquele que apresenta todas as condições necessárias para 
sua realização, por isso há uma necessidade de se encontrar presente em escolas um bom 
espaço físico, materiais didáticos, bons professores, e objetos que contemplem a realização 
de um melhor processo de ensino aprendizagem.  
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Nos últimos anos vários autores vêm analisando a maneira em que o ensino das 
ciências da natureza, especialmente da química é repassada nas escolas públicas de todo o 
país, dessa maneira destacam a importância da infra-estrutura escolar para o favorecimento 
de tal ensino. Segundo Lima, Pinto e Nascimento (2010), “analisar o espaço escolar é um fator 
importante para que se possa compreender sua relação com a aprendizagem. Uma escola 
sem estrutura física pode criar no aluno um quadro mental de abandono ou de desvalorização 
da educação pelo estado e até mesmo pela sociedade”.  De fato, um bom espaço físico deve 
favorecer para um melhor aproveitamento na aprendizagem, pois no caso de uma estrutura 
inadequada o aluno sente-se oprimido e não se interessa em aprender. 

Em se tratando na maneira em que o ensino de ciências é retratado nas escolas e as 
metodologias utilizadas, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio afirmam que: 

Em que pesem as abordagens consensuais na educação em Ciências, nos 
últimos 40 anos, dirigidas à superação de metodologias e conteúdos 
marcados pelo “modelo bancário” (FREIRE, 1987) de ensino-aprendizagem, 
conclui-se que, no país, as práticas curriculares de ensino em Ciências 
Naturais são ainda marcadas pela tendência de manutenção do 
“conteudismo” típico de uma relação de ensino tipo “transmissão – 
recepção”, limitada à reprodução restrita do “saber de posse do professor”, 
que “repassa” os conteúdos enciclopédicos ao aluno. Esse, tantas vezes 
considerado tabula rasa ou detentor de concepções que precisam ser 
substituídas pelas “verdades” químico-científicas (2008, p. 105). 
 

Dessa forma entendemos que é necessário o uso de novas metodologias na prática 
educacional para o ensino de química, mudando à forma tradicional na qual o ensino de 
química hoje nas escolas em geral é passado aos alunos, obedecendo sempre a seguinte 
sequência: explicação de conteúdo, exercícios e avaliação, dificultando assim a participação 
mais ativa dos discentes no processo de aprendizagem. Entre o uso dessas metodologias a 
necessidade de aulas práticas se mostra evidente, já que considerando que esses métodos 
irão ajudar o aluno a associar melhor os conhecimentos teóricos com os práticos e estimulá-
los na aprendizagem. Dominguez (1975) destaca que, “a melhoria da qualidade do ensino de 
Química deve contemplar também a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie a 
experimentação como uma forma de aquisição de dados da realidade, oportunizando ao 
aprendiz uma reflexão crítica do mundo e um desenvolvimento cognitivo, por meio de seu 
envolvimento, de forma ativa, criadora e construtiva, com os conteúdos abordados em sala de 
aula, viabilizando assim a dualidade: teoria e prática”.  

Diante do que foi dito, percebemos realmente que o ensino de química em si necessita 
de técnicas para que se possa fornecer para o aluno a capacidade de reconhecer sua 
existência em meio à realidade. A respeito disso, Cardoso e Colinvaux (2000) dizem o seguinte 
sobre o ensino de química: 

 
O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao 
homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, 
podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, 
tendo condições de perceber e interferir em situações que contribuem para a 
deterioração de sua qualidade de vida. Cabe assinalar que o entendimento 
das razões e objetivos que justificam e motivam o ensino desta disciplina, 
poderá ser alcançado abandonando-se as aulas baseadas na simples 
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memorização de nomes de fórmulas, tornando-as vinculadas aos 
conhecimentos e conceitos do dia-a-dia do alunado (2000, p. 401). 
 

Quanto à utilização de jogos, trata-se de uma atividade lúdica que visa uma educação 
focada no desenvolvimento pessoal e cooperacional, além de ser estimulante e atraente da 
atenção dos alunos, o que é de extrema importância para a construção de conhecimento. 

Segundo Kishimoto (1994, p. 105), “tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se 
diz a palavra jogo cada um pode entendê-la de modo diferente. Pode-se estar falando de 
jogos políticos, de adultos, de crianças, de animais ou de amarelinha, de xadrez, de adivinhas, 
de contar estórias, de brincar de "mamãe e filhinha", de dominó, de quebra-cabeça, de 
construir barquinho e uma infinidade de outros. Tais jogos, embora recebam a mesma 
denominação, têm suas especificidades. Por exemplo, no faz-de-conta, há forte presença da 
situação imaginária, no jogo de xadrez, as regras externas padronizadas permitem a 
movimentação das peças. Já a construção de um barquinho exige não só a representação 
mental do objeto a ser construído, mas também a habilidade manual para operacionalizá-lo”. 

Além dessas atribuições aos jogos sua maior contribuição está para a área da 
educação, pois consegue trabalhar e desenvolver o cognitivo dos alunos, enquanto ajuda na 
assimilação de conhecimento. Em relação ao uso de situações problemas nos jogos se faz 
necessário na medida em que tal método facilita o processo de ensino-aprendizagem. 
Segundo Meirieu (1998) no modelo de ensino a partir da resolução de situações-problema, o 
sujeito é colocado de forma explícita em uma situação de construção de seus conhecimentos. 
Para isso, o jogo trabalha com a proposta de uma tarefa em que deve apresentar de uma 
forma geral, a seguinte estrutura: permitir que todos os participantes efetuem as operações 
mentais solicitadas; respeitar o raciocínio de cada um, porém sem renunciar a objetivos 
comuns de aquisição intelectual; identificar os resultados obtidos em termos de aquisição 
pessoal, procurando desvinculá-los das condições de sua aprendizagem e relacionar 
continuamente os resultados obtidos com os procedimentos utilizados durante a busca da 
solução do problema. É importante que o professor saiba trabalhar com o uso desse modelo. 
Para se elaborar uma situação-problema Macedo (2002) sugere aos professores que se façam 
o seguinte questionamento: 

“Quais são os conteúdos que valorizamos ao elaborar uma situação-
problema? Como recortá-los em algo concreto, prático, em tarefas ou 
questões de uma prova? Quais são os indicadores ou elementos que nos 
possibilitarão saber o quanto nossos alunos dominam esse conhecimento? 
Como recortar algo significativo para ser discutido, analisado, avaliado?” 
(Macedo, 2002). 

 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

Utilizamos no nosso trabalho a pesquisa baseada nos métodos quantitativos e 
qualitativos, pois, levantamos informações e dados sobre o nosso objeto de estudo 
(levantamento situacional do ensino/aprendizagem de química). Para isso foi aplicado um 
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questionário sobre a situação do ensino de química nas escolas com categorias previamente 
estabelecidas a partir dos objetivos, a serem aplicados com jovens entre 14 e 18 anos que 
estudam o ensino médio. Para obtenção dos dados fomos diretamente até a escola para a 
eventual aplicação dos questionários onde este constava seis perguntas, sendo todas 
objetivas, a escolha do questionário se deu pela objetividade das perguntas, o que nos ajudou 
a obter os dados estatísticos com maior precisão. Além disso, foi feita a observação da 
estrutura física da escola para o ensino de química, constatando principalmente a existência 
ou não de laboratórios e a situação em que os mesmos se encontravam, entrevista com os 
professores de química das escolas, relevando sobre as maiores dificuldades encontradas por 
eles para repassar os conteúdos de química e se utilizavam em suas aulas metodologias 
diferentes para o ensino, no caso o uso de jogos com situações problemas.  

 No caso da utilização ou não desses jogos em sala de aula, foi feito um caso 
particular de aplicação de dois jogos com situações problemas com os alunos da Escola 
Estadual Professora Maria Edilma de Freitas e foi mostrada para o professor de química da 
escola essa nova metodologia de ensino para que ele pudesse saber quais as contribuições 
fornecidas por essa atividade e a importância para o ensino e aprendizagem da química.  

Descrições dos jogos 

Os jogos utilizados como demonstração foram: Jogo de baralho Qui-Mico e o Dominó 
ácido e base (figura 01). Tais jogos abordam estudo do conteúdo ácidos e bases e tem como 
objetivo trabalhar a nomenclatura desse compostos, levando ao aluno a problemática de 
saber como associar as  fórmulas moleculares com suas nomenclaturas. O jogo de baralho 
Qui-Mico é constituído por quarenta e uma cartas, pode ser jogado por até quatro alunos, 
ficando cada com seis cartas na mão. O jogador mais velho começa, o jogo segue no sentido 
horário e com o inicio da brincadeira o primeiro jogador puxa uma carta do monte que fica ao 
centro de todos, e tentara associar a carta puxada a uma de suas cartas na mão, depois de 
puxar a carta, o próprio deve descartar uma de suas mãos e colocá-la na mesa, o próximo a 
jogar pode se necessário pegar a carta descartada pelo companheiro, se não, deve puxar 
outra do monte e descartar uma das suas.  O vencedor será aquele que formar os três pares 
(formula molecular-nomenclatura) de cartas primeiro. Para melhor descontração entre os 
alunos e, consequentemente, justificar o nome do jogo, foi acrescentado ao baralho uma 
carta extra, a carta mico, e o jogador que ao fim do jogo terminasse com a carta mico na mão 
deve pagar um mico proposto pelos colegas. 

O Dominó ácido e base é Constituído por vinte e oito peças, ambas marcadas por uma 
fórmula molecular e uma nomenclatura de um ácido ou base diferente nas extremidades da 
peça e vice-versa. Nesse jogo como foi dito, o aluno tem que associar a fórmula molecular de 
um ácido ou uma base com suas respectivas nomenclaturas. Pode ser jogado por no máximo 
quatro participantes, cada um com sete peças.  Faz-se a distribuição das peças, o aluno que 
inicia o jogo é o que tem a carta com a fórmula molecular do ácido Clorídrico (HCl) e a coloca 
no centro da mesa, o jogador seguinte deve jogar a peça que faça par com qualquer uma das 
extremidades da peça anterior, se não tiver a peça adequada para o encaixe, deverá passar a 
vez para o jogador seguinte e assim se procede o jogo. É dado como vencedor do dominó 
ácido e base aquele que se livra de todas as peças por primeiro. 
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Figura 1 – Jogo de baralho Qui-Mico e Dominó ácido e base 

 
 

RESULTADOS/DISCUSSÕES  
  

O trabalho com o levantamento situacional começou no mês de maio analisando três 
escolas do município de Pau dos Ferros, cidade localizada no interior do estado do Rio Grande 
do Norte, as escolas pesquisadas nesse município foram: Escola Estadual Professora Maria 
Edilma de Freitas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) e E. E. Dr. José Fernandes de Melo. Levando-se em conta o espaço físico e a 
qualificação profissional dos professores para o ensino de química, o IFRN foi a única 
instituição que apresentou uma estrutura educacional adequada para o ensino da química, 
quanto nas outras foram presenciada a inexistência de um profissional formado na área de 
química, o que é comum nas escolas públicas da região. No caso da E. E. Professora Maria 
Edilma de Freitas o professor de química, era bacharel em engenharia agrônoma e pedagogia. 
Nessa escola também foi constatado a inexistência de um laboratório, espaço físico essencial 
para o ensino da química, e no caso do uso de jogos o professor afirmou também não utilizar 
essa metodologia em suas aulas. 

Na segunda escola, a E. E. Dr. José Fernandes de Melo contava com a presença de um 
laboratório, que funcionava como espaço para práticas de física, química e biologia, e era 
constituída por cinco professores de química, mas durante a data da entrevista estavam 
presente apenas dois dos cincos docentes; um era pedagogo e outro formado em ciências 
biológicas, ambos ressaltaram a dificuldade de se trabalhar no laboratório devido a um espaço 
inadequado sendo assim insuficiente para abrigar turmas numerosas. Os professores 
relataram que trabalham apenas a parte teórica da química não utilizando aulas 
experimentais, jogos ou outras metodologias na sua prática de ensino. Outro fato relevante 
foi destacado pelos docentes ao afirmarem que os problemas no ensino de química partem 
desde o ensino fundamental, segundo eles este nível de ensino deveria proporcionar aos 
alunos bases essenciais para a construção do conhecimento químico, fato esse que não 
acontece e dessa maneira acaba prejudicando o rendimento e aprendizagem dos discentes no 
ensino médio.  

No estado do Ceará, a pesquisa foi feita no município de Jaguaribe, cidade localizada 
perto da fronteira do estado com o Rio Grande do Norte, neste município também foram 
pesquisadas três escolas que foram: Escola Estadual F. M. Raúl Barbosa, Escola Estadual M. 
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Cornélio Diógenes e Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Poeta Sinó Pinheiro. 
Diferentemente das condições de estrutura físicas e humanas para o ensino de química 
encontradas em escolas publicas do Rio Grande do Norte, ambas as escolas pesquisadas neste 
município apresentavam professores formados na área de química e contavam com a 
presença de laboratórios, embora funcione concomitantemente para as disciplinas de física, 
química e biologia. Na Escola Estadual F. M. Raúl Barbosa fomos recebidos pela professora JL, 
que nos levou diretamente até o laboratório da escola (reformado pouco tempo antes da 
visita ao município), nesse ambiente foi presenciado pontos negativos como a falta de espaço 
físico adequado para o ensino no laboratório, mesmo com a reforma feita e a presença de 
reagentes vencidos, sendo que positivamente foi presenciado o uso de aulas práticas uma vez 
por mês, contrário a inexistência dessas aulas presenciada em escolas no estado do RN. 

 Na Escola Estadual M. Cornélio Diógenes que tinha três professores de química 
formados, nos deparamos novamente com a professora JL que ensinava nas duas escolas e 
fomos ao seu encontro no laboratório da escola, foi feito assim uma pequena entrevista com 
a professora que ressaltou sobre a realidade vivida nas escolas públicas, destacando a 
presença de alunos sem base em química devido à defasagem do ensino fundamental, alunos 
desinteressados em estudar química, salas lotadas e as dificuldades por partes dos alunos nos 
conteúdos da disciplina. Em se tratando do uso jogos no ensino da química a mesma afirmou 
que utilizava de vez em quando o uso de jogos midiáticos para o ensino de química. Quanto 
ao uso de aulas práticas a professora afirmou que havia a presença dessas aulas, e no caso um 
dos professores de química da escola ficava encarregado de atuar apenas na parte técnica, 
assim ela destacou que os alunos aprendiam apenas as noções básicas com, por exemplo, o 
que é um ácido e uma base e instruções de segurança no laboratório. Na escola foi notada 
também pelos pesquisadores a falta de segurança no laboratório, pois a sala era fachada e 
não continha janelas ao seu redor. 

Na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Poeta Sinó Pinheiro, o professor MSX 
(licenciado em química) nos falou em entrevista no laboratório (fisica, química e biologia) que 
havia por mês, dependendo da serie do ensino médio o uso de aulas práticas, no 1° ano os 
alunos desfrutavam de 2 aulas práticas por mês, e para os alunos do 2° e 3° ano não existiam 
nenhum tipo de atividade experimental. O professor declarou não utilizar jogos em suas aulas 
e ressaltou sobre a importância das aulas práticas e a importância de um bom espaço físico e 
matérias para sua execução. Percebemos que alguns instrumentos que servem como 
segurança no laboratório não estava sendo utilizado como no caso a capela, que é 
fundamental para sugar gases tóxicos e notamos também a presença de reagentes vencidos 
no laboratório como: soluções analíticas padrões e reagentes analíticos puros. 

No estado da Paraíba, a pesquisa foi elaborada no município de Catolé do Rocha, 
cidade situada na fronteira entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Foram visitadas duas 
escolas para se fazer a pesquisa: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio M. 
Obdúlia Dantas e a Escola Agrotécnica do Cajueiro. Na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio M. Obdúlia Dantas havia três professores de química, mas 
infelizmente no período da entrevista nenhum dos professores estava presente na escola e, 
portanto não foi feita entrevista com os mesmos, a escola era desprovida de laboratório. Já 
na Escola Agrotécnica do Cajueiro apenas um professor graduado em química fazia parte 
do quadro de professores da escola o professor José Filho, mas devido à falta de tempo do 
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professor também não foi conseguida uma entrevista, o laboratório da escola esta em 
plena construção. 

Com os dados dos questionários aplicados com os alunos de todas as escolas 
pesquisadas foi feito uma análise geral sobre a situação do ensino de química nas escolas 
públicas e o ponto de vista de todos os alunos em relação a essa ciência. Perguntados sobre 
qual a importância da química para eles, cerca de 42% dos discentes afirmaram ser 
importante por está presente em seu dia-a-dia, 28% por fornecer aprendizagem e benefícios 
para vida, 14%  devido as áreas de estudos e descobertas científicas, 13% por proporcionar 
descobertas de coisas novas, e somente 3% responderam que não possui importância na sua 
vida, observe o gráfico 1. 

 

 
 

Em relação ao ponto de vista sobre a qualidade de ensino de química da escola, o 
aluno poderia classificar em: Ótimo, Bom e Regular. Analisando o gráfico 2 percebemos que 
mais da metade dos alunos pesquisados, cerca de 56% consideram o ensino em sua escola 
bom, mesmo com a falta em algumas delas de professores qualificados e laboratórios, 
enquanto ótimo e regular tiveram respectivamente 27% e 17% de resposta. 

 

         
    Quando perguntados sobre as atividades práticas em laboratório, caso existissem, 
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grande parte dos discentes destacaram que não ocorrem aulas práticas e nem possuem 
laboratórios na escola, entretanto mesmo sabendo desta realidade, alguns alunos afirmaram 
como sendo ótimo, fato intrigante, pois segundo os docentes o que ocorrem nas escolas são 
apenas demonstrações em sala de aula e apenas uso dos equipamentos de laboratório. Já 1% 
dos entrevistados se negaram a responder, como mostra o gráfico 3. 
 

 
 

Em percepção sobre quais as mudanças e as sugestões que os alunos dariam para 
tentar melhorar o ensino de química na escola, 65% dos alunos destacaram sobre a 
importância do acesso a aulas práticas e ao laboratório para a melhoria do ensino de química, 
6% optaram pela necessidade de ter um professor qualificado, 8% pelo uso de oficinas, 9% a 
reforma do laboratório, 2% o uso de dinâmicas nas aulas e 10% o uso de jogos, veja o gráfico 
4. 

 

Sabendo das diversas áreas de atuação de um profissional em química, foi feita para o 
aluno a seguinte pergunta: Você sabe quais áreas de atuação de um profissional de Química? 
As respostas para essa pergunta foram bem diversificadas como mostra o gráfico 5. 
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Por último, de acordo com a realidade vivida sobre o pequeno número de profissionais 
em química em todo o Brasil foi perguntado ao aluno sobre o interesse em se profissionalizar 
na área de química, o gráfico 6 mostra que apenas 41% dos alunos responderam sim e 52%  
disseram não. 

 

 
CONCLUSÃO 
  
            Após a realização da pesquisa nas escolas públicas de ensino médio em municípios dos 
estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, foi constatada uma enorme diferença em 
relação à situação do ensino de química referente a cada estado, em algumas das escolas foi 
verificada a inexistência de professores formados em química e de laboratórios.  Em outras 
havia a existência de um profissional formado na área e a presença de laboratórios mesmo 
com espaços impróprios para práticas experimentais. 

De acordo com os dados da pesquisa e pelo que se pode observar, o ensino de química 
em escolas públicas passa por situações precárias, a falta tanto de estruturas físicas quanto 
humanas é um dos principais fatores que prejudica a aprendizagem dos alunos nesta matéria. 
Em relação a isso a busca de uma melhor qualificação dos discentes e o possível investimento 
em estruturas físicas pode ser essencial para um melhor aproveitamento no ensino dessa 
disciplina por partes dos alunos. 
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Assim, a pesquisa buscou diagnosticar a situação atual do ensino de ciência, visando 
mostrar a realidade vivida pelas escolas públicas de ensino médio em relação ao ensino de 
química. 
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RESUMO  
 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa 
experimental que tem por objetivo desenvolver a 
obtenção e caracterização de materiais híbridos 
orgânico-inorgânicos da atapulgita através de reações de 
silanização, utilizando-se diferentes agentes sililantes, 
visando aplicação como novos adsorventes para metais 
pesados. Para isso foram utilizados amostras de 
atapulgita provenientes da cidade de Oeiras no Estado 
do Piauí, onde passaram por processos de purificação, 
tratamento monoiônico e caracterização, sendo as 
técnicas empregadas para caracterização: Difração de 

Raios X (DRX), Espectroscopia de Absorção na Região 
do Infravermelho (IV), Análise Elementar de nitrogênio, 
carbono, e hidrogênio, por fim, Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV). Na análise das primeiras amostras 
observou-se a incorporação de agentes sililantes na 
superfície da atapulgita, resta saber se esses materiais 
híbridos são bons adsorventes para metais pesados em 
ambientes aquáticos. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: atapulgita, híbridos orgânicos-inorgânicos, reações de silanização, caracterização, 
adsorventes. 

 

NANOHYBRID RESULT OF REACTIONS AND SILYLATING AGENTS ATTAPULGITE AS ADSORBENT 
FOR HEAVY METALS  

ABSTRACT  
 
This work is an experimental research that aims to 
develop the extraction and characterization of hybrid 
organic-inorganic materials of attapulgite through 
silanization reactions, using different silylating agents, 
aiming at application as new adsorbents for heavy 
metals. For this purpose we used samples of attapulgite 
from the town of Oeiras, State of Piauí, which have 
undergone processes of purification, monoionic 
treatment and characterization; the techniques used for 

that characterization are: X-Ray Diffraction 
(XRD), Absorption Spectroscopy in the Infrared Region 
(IR), Elemental Analysis of nitrogen, carbon, hydrogen, 
and, finally, Scanning Electron Microscopy (SEM). In 
analyzing the first samples we observed an increase of 
silylating agents in the attapulgite’s surface, the 
question remains whether these hybrid materials are 
good adsorbents for heavy metals in aquatic 
environments. 

 

 KEY-WORDS: attapulgite, hybrid organic-inorganic, silanization reactions, characterization, adsorbents. 
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NANOHÍBRIDOS RESULTANTES DAS REAÇÕES DE AGENTES SILILANTES E ATAPULGITA COMO 

ADSORVENTES PARA METAIS PESADOS 

 
1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinquenta anos, o interesse no estudo em torno das argilas vem 
acentuando, principalmente no que diz respeito a sua composição, estrutura e 
propriedades fundamentais dos seus constituintes e dos solos. As formas de ocorrência e a 
relação das argilas com suas propriedades tecnológicas têm sido também muito estudadas 
(WYPYCH, F.; SATYANARAYANA, K. G. (Eds.); 2004). Devido ao seu baixíssimo custo, elas 
podem ser utilizadas como carga nas indústrias de plástico, tintas, inseticidas, produtos 
farmacêuticos e veterinários, com a finalidade de aumentar o volume e modificar as 
propriedades desses materiais (COELHO, A. C. V.; et al., 2007). Por isso mesmo, com esse 
estudo busca-se desenvolver uma nova tecnologia com base na utilização de minerais 
argilosos visando obtenção de materiais híbridos nanoestruturados através da interação com 
compostos orgânicos de funcionalidades específicas, tendo como objetivo geral desenvolver 
a obtenção e caracterização desses materiais híbridos orgânico-inorgânicos da atapulgita 
através de reação de silanização, utilizando-se diferentes agentes sililantes, visando 
aplicação como novos adsorventes para metais pesados. Nesse sentido foram utilizadas 
amostras de atapulgita proveniente da região de Oeiras no Piauí que foram modificadas 
organicamente com grupos orgânicos derivados de agentes sililantes nitrogenados, onde um 
estudo sistemático de fatores cinéticos como tempo, natureza do solvente e concentração 
dos reagentes foram avaliados, com o propósito de se estabelecer mais condições de síntese 
em estado de equilíbrio. Além disso, a caracterização dos novos materiais obtidos aconteceu 
por meio das técnicas de Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia de Absorção na Região do 
Infravermelho (IV), Análise Elementar de nitrogênio, carbono, e hidrogênio, por fim, 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Ao final deste trabalho serão apresentados os 
resultados da pesquisa experimental e em seguida uma conclusão geral desse estudo. 

Os materiais híbridos orgânico-inorgânicos têm sido preparados pela combinação de 
componentes orgânicos e inorgânicos e constituem uma alternativa para a produção de 
novos materiais multifuncionais (LIU, P., 2007), com uma larga faixa de aplicações. Isso tem 
despertado interesse científico porque as mais recentes tecnologias requerem materiais com 
combinação de propriedades que não são encontradas nos materiais convencionais como 
os minerais argilosos puros. Normalmente, as características desejadas são obtidas a partir 
da combinação adequada de componentes, levado à formação de materiais que apresentam 
propriedades complementares. 

A reação de silanização tem permitido o ancoramento de diferentes grupos funcionais 
em superfícies de sólidos inorgânicos, sendo uma rota efetiva para obtenção dos compostos 
denominados de materiais híbridos (JOSIK, P.; et al., 2001). O desenvolvimento destes 
materiais vem despertando interesse em pesquisadores acadêmicos, em diferentes áreas e 
para o uso industrial (ARAKAKI, L. N. H.; AIROLDI, C.; 1999). As diversas superfícies que 
podem ser utilizadas são: polímeros orgânicos, assim como, poliéster, poliamina, uretana, 
celulose, dextrana, agarose, e os materiais inorgânicos como a sílica, zeólito, vidro, argila, 
silicato, hidroxiapatita e uma variedade de óxidos metálicos (MCELWEE, J.; et al., 2005). 

Nessa direção, o presente trabalho detalha sobre reações de modificação superficial 
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de um mineral argiloso obtido no Piauí, cujas propriedades estruturais são bastante 
atraentes para produção de nanohibridos, o que poderá agregar valor ao produto 
direcionando para diversas áreas tecnológicas. 

Ultimamente, a contaminação de águas superficiais por metais pesados, oriundos de 
processos industriais, representa um problema ambiental de alta periculosidade para saúde 
ecológica e humana, mesmo em baixas concentrações.  Pensando nisso, vários métodos são 
propostos para tratamento de águas contaminadas por metais pesados, baseados em 
princípios de precipitação e coagulação, oxidação, sedimentação, adsorção e outros. A 
remoção de metais pesados pelo processo de adsorção oferece vantagens sobre os demais 
métodos por permitir a reutilização do material adsorvente tornando o processo viável em 
escala industrial, por isso foi escolhido para ser trabalhado nesse estudo. 

O interesse industrial pelas argilas é consequência de um conjunto de fatores 
específicos relacionados nos itens: I) as argilas são constituídas por argilominerais, os quais 
compreendem vários grupos gerando várias espécies mineralógicas, que apresentam 
diferentes propriedades como uma vasta faixa de capacidade de troca iônica (3 meq g-1 a 
150 meq g-1) e baixa granulometria. II) As argilas são rochas finamente divididas, muitas 
vezes não sendo necessário o processo de moagem para desagregação das partículas, 
tornando o processo mais econômico III) são constituídas de sedimentos flúvio – lacustres, 
por isto estão próximas a comunidades humanas e IV) são facilmente dispersáveis em água 
ou em outros meios. É importante destacar que o Nordeste é uma região rica em minerais 
argilosos.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A alta afinidade do silício pelo oxigênio dá conta da existência de um grande número 
de minerais de silicatos e compostos sintéticos silício/oxigênio, que são importantes em 
mineralogia, processamento industrial e no laboratório (FONSECA, M. G.; AIROLDI, C.; 2003). 
Dessa classe dos minerais, a dos silicatos é a mais importante, superando todas as outras, pois 
cerca de 25% dos minerais conhecidos e quase 40% dos minerais comuns  são silicatos e 
óxidos, cujas propriedades dependem das condições físicas e químicas de sua formação 
(BOULET, P., 2006). 

As estruturas dos silicatos são baseadas em unidades tetraédricas [SiO4]
4-  com 

diferentes cargas negativas e números diferentes de átomos de oxigênios compartilhados 

(BOULET, P., 2006). Com isso os tetraedros representados por [SiO4]
4- que, dependendo do 

tipo de polimerização envolvido, pode  formar diferentes grupos de compostos. Dessa 
forma os silicatos formam diferentes arranjos organizados em tetraedros independentes, 
como arranjos de grupos tetraédricos múltiplos, cadeias simples, cadeias duplas ou faixas, 
folhas ou armações tridimensionais (MARTÍN, S. M. J., 2007).  Assim, conforme o arranjo, os 
silicatos podem ser agrupados em classes: Nesossilicatos (isolados), Sorossilicatos (duplos), 
Ciclossilicatos (anéis), Inossilicatos (cadeias simples ou duplas), Filossilicatos (folhas) e 
Tectossilicatos (estruturas tridimensionais). Dentre essas classes, a dos filossilicatos é a que 
possui maior participação dentro da química de materiais.  

O principal grupo dos filossilicatos são os minerais argilosos. A maioria deles contém 
hidroxila, que confere peculiaridades estruturais que são de grande importância na 
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determinação de suas propriedades (VIOTTI, A. G. C., 2006). Além disso, os minerais argilosos 
são os principais representantes dos silicatos lamelares. Suas estruturas são bidimensionais, 
sendo constituídas por lamelas compostas por redes tetraédricas formadas por unidades 
estáveis de SiO4, ordenados de forma hexagonal, e redes octaédricas de hidróxidos de metais 
trivalentes e divalentes,  na  relação  1:1  e  2:1.  Os componentes químicos principais dos 
argilominerais são SiO2 (30–70%), Al2O3  (10–40%) e H2O (5–10%). 

Existe ainda uma subdivisão para os argilominerais em duas classes gerais: a) Silicatos 
cristalinos com estrutura em camadas ou lamelares que são compostos bidimensionais, e 
apresentam características específicas entre elas, à de possuírem superfícies como 
representantes de sua estrutura completa. Os silicatos possuem várias subdivisões dos tipos 
1:1 ou difórmicos.  As Camadas 2:1 ou trifórmicos une-se duas camadas tetraédricas e uma 
octaédrica central em forma de sanduíche, ou ainda camadas do tipo 2:2 ou 2:1:1 (COSTA, B. 
J., 2004); b) Silicatos cristalinos com estrutura fibrosa. Os silicatos com estrutura fibrosa são 
constituídos por apenas dois argilominerais: sepiolita e atapulgita. São minerais do tipo 2:1, 
mas as camadas são descontínuas ao longo do eixo X. Esses materiais não apresentam 
nenhuma possibilidade de expansão. As argilas fibrosas são efetivos agentes 
incrementadores da viscosidade, pois as fibras arranjam em emaranhados, ou seja, em forma 
de fitas levando a gelificação das dispersões onde estão contidas. Contudo, a maior parte dos 
argilominerais encontrados na natureza apresenta estrutura lamelar (VIOTTI, A. G. C., 2006). 

Por ser o foco desse trabalho será detalhado a estrutura da atapulgita, um filossilicato 
hidratado do tipo 2:1, apresentando uma estrutura cristalina porosa, na qual é constituída 
por camadas em forma de fitas com duas camadas tetraédricas ligadas por uma camada 
octaédrica central por meio de oxigênios comuns formando uma estrutura fibrosa ( P O S T ,  
J .  L . ;  C R A W F O R D ,  S . ;  2 0 0 7 ) . Ou seja, os oxigênios basais do ápice das folhas 
tetraédricas são invertidos periodicamente com respeito às bases tetraédricas. Enquanto isso, 
as folhas octaédricas possuem cátions periodicamente suspensos na sua esfera, cuja 
coordenação é completada com moléculas de água coordenadas. Das cinco posições 
octaédricas que existe na estrutura da atapulgita, apenas quatro das posições está 
disponível, consequentemente a atapulgita aparece como sendo um argilomineral 
intermediário entre dioctaédrico e trioctaédrico. A Figura 1 representa a estrutura idealizada 
da atapulgita. 

 

 

Figura 1 – Estrutura da atapulgita (Vermelho = Oxigênio, Laranja = Silício, Pink = Magnésio 
e Cinza = Hidrogênio) 
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A composição química da célula unitária da atapulgita é a seguinte:  

(Mg, Al)xSixOx(OH)2(OH2)4.4H2O 

Na estrutura da atapulgita pode haver algumas substituições isomórficas, tal como 

nas camadas octaédricas, geralmente ocupada por Mg
+2

, podendo ser trocados pelos cátions 

Al
+3 ou Fe

+3  enquanto que as camadas tetraédricas são ocupadas por Si
+4 com a substituição 

por Al
+3 (CAI, Y.; et al., 2007). A água expressa como 4H2O admite-se ser a água zeolítica que 

é encontrada nos canais. As outras quatro moléculas (OH2)4 são chamadas de água de 
coordenação, e estão situadas mais próximas das paredes dos canais na qual  estão mais 
fortemente ligadas ao Mg e/ou Al  octaédricos, e, por fim, a água estrutural (OH)2     que 
esta localizada nas posições centrais da folha octaédrica. 

A adsorção de água através da atapulgita parcialmente desidratada aparentemente 
envolve dois processos: (1) adsorção na superfície externa, é rápido e (2) penetração nos 
canais, é lenta e só fica evidente quando algumas águas zeolíticas são afastadas. Após 
aquecer entre 100 a 300 °C, essas águas zeolíticas são perdidas junto com a perda da metade 
das águas de coordenação. Essas perdas de água causam um colapso parcial ou flexível na 
estrutura (CAI, Y.; et al., 2007). A estrutura da atapulgita possui assim alguns tipos de sítios 
ativos para adsorção (SUÁREZ, M. E.; ROMERO, G.; 2006): os íons oxigênios da camada 
tetraédrica, moléculas de água coordenadas por íons metálicos; os grupos silanóis (SiOH) e 
os canais. 

As modificações químicas dos argilominerais possibilitam, geralmente, o 
desenvolvimento de reações que ocorrem somente na superfície, ou ainda no espaço 
interlamelar ou nos canais, dependendo da família do argilomineral (FONSECA, M. G.;  et 
al . ,  2006).   As reações ocorrendo no espaçamento interlamelar resultarão em híbridos de 
intercalação geralmente ocorrendo em filossilicatos expansíveis.   Apesar disso, a obtenção 
de materiais de intercalação já foi realizada com sucesso em silicatos não expansíveis como, 
por exemplo, em caulinita, cuja primeira reação de intercalação foi feita na década de 
setenta com sais de potássio rubídio, césio e amônio derivados de ácidos carboxílicos 
( G O M E S ,  C .  F . ,  1 9 8 6 ) .  Em seguida, as intercalações de compostos orgânicos tais como  
uréia,  formamida,  metilformamida, dimetilformamida, dimetilsulfóxido e hidrato de 
hidrazina também foram realizadas com êxito (XIE, X.; HAYASHI, S.; 1999). Enquanto que os 
filossilicatos expansíveis como as esmectitas, várias reações no espaço interlamelar 
envolvendo processos de troca iônica e intercalação de moléculas neutras, complexos 
metálicos, polímeros ou organocátions têm sido reportadas (FRITZEN, M. B.; et al., 2006).  
Conseqüentemente, uma grande diversidade de reações e novos materiais podem ser 
explorados.  Devido à complexidade e extensão de estudos sobre modificações de superfícies 
de vários suportes, o enfoque aqui será limitado às reações que visam os compostos 
derivados orgânicos de filossilicatos naturais e sintéticos, através do uso de agentes sililantes 
ou silanos, denominadas de silanizações. As reações de silanizações podem ocorrer em meio 
aquoso e não aquoso. No meio aquoso o método é impróprio por não ter um amplo 
domínio da polimerização em solução, resultando em revestimentos das superfícies não 
reprodutíveis. Outras dificuldades envolvem o processo de cura em que as propriedades do 
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substrato e as espécies em solução interagem com a superfície e influenciam na 
determinação das características da superfície modificada (GALLO, J. M. R.; et al., 2006). 
Enquanto, no meio não aquoso existe a disponibilidade dos grupos silanóis que formam 
ligações covalentemente com o agente sililante, essas ligações podem ser: ligações 
monodentadas, bidentadas ou tridentadas. Porém as ligações mais comuns são as 
monodentadas e as bidentadas (AUGUSTO, F. V. L. S.; et al., 2006). 

Os silanos organofuncionalizantes mais usados são do tipo bifuncional: 
(RO)3Si(CH2)3X, sendo R um radical alquila e X representa uma função orgânica do tipo Cl, SH, 
NH2, NCO, NH(CH2)2NH2, entre outros. Na interação com o agente, a superfície passa a ser 
recoberta, com a formação de ligação covalente Si-C (PRADO, J. A.; et al., 2004). 

3. METODOLOGIA 

As amostras da atapulgita natural foram provenientes da região de Oeiras no Piauí, 
cuja composição química e caracterização foram determinadas por técnica espectroscópica.  

Os reagentes utilizados neste trabalho na reação de silanização são agentes sililantes 
todos sem purificação prévia, sendo eles: 3-aminopropiltrimetoxissilano (N), 3-
propiletilenodiaminotrimetoxissilano (NN), 3-propildietilenotriaminotrimetoxissilano (NNN). 
Como solvente para as reações de modificação, com purificação prévia, foi utilizado o xileno 
P.A (MERCK). O gás utilizado no processo de silanização foi o nitrogênio (White Martins). Para 
a lavagem dos materiais modificados utilizou-se os seguintes reagentes com purificação 
prévia: álcool etílico (CHEMCO), acetona (CHEMCO), água desionizada.  Outros reagentes: 
Ácido clorídrico P.A (MERCK), ácido cítrico P.A (MERCK), peróxido de hidrogênio P.A (MERCK) 
e cloreto de sódio P.A (CARLOS ERBA) também foram utilizados. 

A argila em seu estado natural pode conter material orgânico, madeira, material em 
decomposição e outros em grandes quantidades, o que não interessa, já que esse material 
poderia vir a interferir em reações futuras as quais a argila será submetida. A matéria orgânica 
pode ainda produzir alargamento dos picos na análise por difração de raio X. A matéria 
orgânica pode ser removida quimicamente utilizando um agente oxidante.  

Inicialmente 200 g da argila foram lavados com água e em seguida secos por dois dias à 
temperatura ambiente. Em seguida foi adicionada a esta argila sob agitação, uma solução 
tampão de acetato de sódio e ácido acético pH 5,0. Mantendo-se a agitação, aqueceu-se à 
solução a temperatura de aproximadamente 313 K. Foram então adicionados 120 cm-3 de 
peróxido de oxigênio 100 volumes, e manteve-se as condições por três dias. Passado-se esse 
tempo a mistura foi centrifugada e lavada por três vezes com água desionizada. 

A argila obtida anteriormente foi posta em uma solução de NaCl 1 mol dm-3, durante 
72 horas sob agitação a uma temperatura de 313 K. Este procedimento foi repetido por duas 
vezes. Finalmente a argila foi lavada com água desionizada e seca a vácuo em temperatura 
ambiente. 

As condições de síntese utilizadas para silanização da atapulgita, empregaram 24 horas 
de reação, utilizando 5 mL agentes sililantes  aminopropiltrietoxisilano  (N),  
propiletilenodiamino-  (NN)  ou propildietilenotriaminotrimetoxissilano    (NNN)      em  150  
cm-3   de  xileno para cada 5 g destes suportes  a 393 K sob vácuo, em um balão de vidro 
redondo  de  três  bocas  com  capacidade  de  500  cm-3 ,  conectado  a  um condensador  de  
refluxo,  a  um  toper  conectado  ao  cilindro  de  N2  e  na terceira  boca  a  conexão  com  o  
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agitador  mecânico.    A suspensão foi mantida sob refluxo em atmosfera de nitrogênio  em  
393  K  por  24  h.  Depois de fria, a mistura foi filtrada, sendo o produto lavado com etanol e 
seco sob vácuo por 48 h a 393 K. 

Os sólidos obtidos foram denominados AN, ANN ou ANNN.  

Para caracterização das amostras utilizou-se as técnicas: Análise Elementar (Os teores 
de carbono, nitrogênio e hidrogênio foram determinados usando um analisador de 
microelementar da Perkin-Elmer modelo PE 2400); Espectroscopia de Absorção na Região do 
Infravermelho, IV (os espectros de absorção na região do infravermelho dos compostos foram 
obtidos no espectrofotômetro Bomem, Serie MB, com transformada de Forrier, TF, com 
resolução de 4  cm-1 pelo  método  da  pastilha  de brometo  de  potássio  com  1%  em  massa  
da  amostra.  O número de varreduras foi 30...); Difração de Raio, DRX (as medidas de difração 
de Raios-X foram realizadas em um difratômetro Shimadzu modelo XD3A, trabalhando com 
uma diferença de potencial no tubo de 30KV e uma corrente elétrica de 20mA. A varredura foi 
feita na faixa de 2θ de 1,7 a  40  graus.  A radiação utilizada foi a KαCu.Todas as medidas 
foram realizadas através do método do pó. Estas medidas foram importantes para identificar 
a cristalinidade, e se houve possíveis intercalações no material.); Microscopia Eletrônica de 
Varredura, MEV (as micrografias foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura por 
detecção de elétrons secundários em um microscópio Jeol JSTM-300, as amostras foram 
recobertas com uma fina camada de carbono por metalização em um instrumento da Plasma 
Science.). 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste tópico consta os resultados e discussões deste estudo, que foram divididos em: 
Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (IV), Difração de Raios X (DRX), 
Análise Elementar e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

4.1. Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (IV) 

Todos as amostras foram caracterizados por espectroscopia na região do infra-
vermelho. O estudo desses espectros é importante para uma investigação das alterações do 
material inorgânico após o tratamento de silanização.  

A posição das bandas identificadas pelo infra-vermelho foi dividido em três regiões, 
sendo: a região 3700-3200 cm-1 denominada de região de alta freqüência; a região 
compreendida entre 1700-1600 cm-1 chamada de média freqüência; e, por fim, a região de 
baixa freqüência que vai de 1300-400 cm-1 (CAI, Y.; et al., 2007). Sendo assim, na amostra da 
atapulgita pura tratada, Ata. (Figura 2), na sua região de alta frequência, a banda 3548,7 cm-1 
da atapulgita está associado com a vibração de estiramento dos grupos hidroxila que estão 
coordenados ao magnésio octaédrico e o silício tetraédrico (CHANG, Y.; et al., 2011). A banda 
3581,5 cm-1 é atribuída a Mg2OH indicando que a atapulgita é rica em magnésio (CAY, Y.; et 
al., 2007). Por último, a banda 3421,4 cm-1 é atribuída aos modos de estiramento simétrico 
molecular da água coordenada com o magnésio (ou cátion alternativo da atapulgita) nas 
bordas dos canais (CHANG, Y.; et al., 2011). Já na região de média freqüência, uma banda 
assimétrica aparece em 1650 cm-1 devido ao modo de deformação do HOH da água 
coordenada, adsorvida e zeolítica (CHANG, Y.; et al., 2011). E, na região de baixa freqüência, a 
banda 1033,7 cm-1 é atribuída aos modos assimétricos de estiramento do Si-O-Si (CHANG, Y.; 
et al., 2011). A banda 985,55 cm-1 é atribuída a vibração dos grupos silanóis Si-OH (CHANG, Y.; 
et al., 2011). Em 642,24 cm-1 inclui vibrações M-O do octaédrico, onde M= Al, Mg (CAY, Y.; et 
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al., 2007). A banda 470,59 cm-1 está relacionado a folha tetraédrica Si-O. Finalmente, a banda 
432,02 cm-1 está relacionada às ligações de Si-O-Si (FROST, R. L.; et al., 2001). As amostras da 
atapulgita modificada também foram caracterizadas por espectroscopia de absorção na 
região do infravermelho, como mostra a Figura 2 abaixo. 

 

 

Figura 2 – Espectros na região do infravermelho da Ata. (-), AN (-), ANN (-), ANNN (-) 

 

Comparando o espectro da atapulgita pura (Ata. (-)) com os espectros da atapulgita 
modificada (AN (-), ANN (-), ANNN (-)) com os agentes sililantes – 3-
aminopropiltrimetoxissilano, 3-propiletilenodiaminotrimetoxissilano, 3-
propildietilenotriaminotrimetoxissilano –, aparece uma banda entre 2939,3-2935,4 cm-1 
característica das ligações C-H dos alcanos, comprovando que o agente sililante foi 
incorporado à superfície do argilomineral (BORREGO, T.; et al, 2010). 

4.2. Difração de Raios X (DRX) 

A atapulgita por ser um mineral argiloso fibroso permite na maioria das vezes, reações 
apenas na sua superfície. A partir da análise dos DRX busca-se identificar e comprovar a 
estrutura do material, assim como a presença de outros minerais como impurezas.  

No DRX da amostra de atapulgita pura tratada, Ata. (Figura 3) o primeiro pico está 
relacionado ao espaço basal da atapulgita correspondendo a 2θ = 8, 52 equivalente a uma 
distancia interlamelar de 10,37 A° os picos 2θ = 13,9 e 2θ = 16,5 que equivalem a uma 
distancia interlamelar de 6,3 A° e 5,4 A° respectivamente correspondem as camadas Si – O – 
Si cristalino da argila (ARAUJO MELO, et al, 2002), O pico 2θ = 12,2 de d=7,2 A° corresponde 
há um óxido hidratado contendo cátions de sódio e magnésio apresentado entre as camadas 
(FROST, et al, 2009). Pode-se observar ainda impurezas de quartzo nos picos 2θ = 26,7 que 
correspondem a distancia de 3,3 A° (AL – HARAHSHAH, et al, 2009). Nos picos 4,25 A° e 4,47 
A° representam respectivamente os planos 040 e 121 (FROST, et al, 2009). A modificação 
química das amostras de atapulgita também foram acompanhadas pela difratometria de Raios 
– X como mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Difratometria de Raios – X da atapulgita modificada 

 

Comparando os espectros da atapulgita pura com a modificada, percebe-se que não 
houve mudanças notáveis em d, e isso comprova que os agentes sililantes foram incorporados 
à superfície da atapulgita. 

4.3. Análise Elementar 

A análise elementar das superfícies modificadas, listadas na Tabela 1, permitiu 
determinar o modo de ancoramento dos grupos nas matrizes inorgânicas ao comparar as 
relações C/N teórica e a obtida experimentalmente. 

 

Tabela 1 – Análise elementar em percentagens de carbono (C), Hidrogênio (H), Nitrogênio 
(N) e a relação molar C/N experimental (teórica) dos materiais modificados 

 
Sólido 

 
C / % 

 
H / % 

 
N / % 

 
C/N (teo) 

AN 4,37 1,61 1,27 4,01 (4,0) 

ANN 4,98 1,67 1,91 3,04 (3,0) 

ANNN 4,44 1,42 1,49 3,06 (3,0) 
 

Os valores da relação C/N teóricos foram obtidos levando-se em consideração a 
estrutura química da molécula imobilizada na matriz, como ilustrado na reação da Figura 4, 
onde o agente sililante pode estar ancorado de diversas maneiras no esqueleto inorgânico. 
Desta forma, a relação molar teórica C/N em (CH2)3NH2 é 4,0, quando o modo de 
ancoramento é bidentado; em (CH2)3NH(CH2)2NH2 é 3, quando o modo de ancoramento 
também é bidentado ; em (CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2 é 3, quando o modo de 
ancoramento é monodentado. Conforme se observa na tabela 3 existe uma boa concordância 
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entre os valores de C/N teórico e experimental indicando que a molécula imobilizada não 
sofreu alteração estrutural após a reação de silanização. 

 

 

Figura 4 – Estrutura sugerida para as modificações químicas: a) ancoramento de forma 
bidentada; b) ancoramento de forma bidentada e c) de forma monodentada. (A figura 

considera a hidrolise das metoxilas) 

 

4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das amostras é acompanhada por microscopia eletrônica de varredura, 
MEV.  Os resultados obtidos da atapulgita pura (Ata.) estão ilustrados na Figura 5, e percebe-
se a existência de fibras em sua estrutura. Nota-se ainda que após a modificação com os 
agentes sililantes, há um aumento na área superficial da atapulgita, porém a característica 
fibrosa permanece inalterada. Isso é de fato muito importante para o nosso estudo, pois com 
o aumento da área superficial aumenta-se a capacidade adsortiva de metais pelo sólido 
(Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Fotomicrografias da atapulgita modificada a) Ata., b) AN, c) ANN, d)ANNN 

 

5. CONCLUSÃO 

Invariavelmente, observou-se que os agentes sililantes (3-aminopropiltrimetoxissilano, 
3-propiletilenodiaminotrimetoxissilano, 3-propildietilenotriaminotrimetoxissilano) foram 
incorporados facilmente à superfície da argila, como é mostrado pelo MEV da atapulgita 
modificada, e comprovado pelo DRX dessa mesma amostra. A análise espectroscopia do IV 
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também comprovou existência dos agentes sililantes na estrutura da atapulgita. Portanto, a 
obtenção de materiais híbridos nanoestruturados através da interação com compostos 
orgânicos de funcionalidades específicas foi desenvolvido com sucesso, atingindo os 
objetivos que eram esperados, resta agora, em outra oportunidade, avaliar à capacidade de 
adsorção de metais pesados por esses sólidos quimicamente modificados, e , com isso, 
melhorar e ampliar esse estudo de grande importância para o desenvolvido de novas 
tecnologias. 
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RESUMO  
 
O Biodiesel está se tornando um grande foco de estudos 
devido a provável escassez do petróleo no mundo dos 
combustíveis. A necessidade da substituição desse 
recurso não renovável tornou o Biodiesel um dos 
recursos energéticos mais importantes. No Estado do 
Rio Grande do Norte há somente um polo industrial 
experimental localizado dentro do Polo Energético Clara 
Camarão, produzindo Biodiesel, mas está em fase de 
desenvolvimento de novas tecnologias, portanto não 
está produzindo 100% da sua capacidade. Para alcançar 
os objetivos propostos os pesquisadores aplicaram um 

questionário e realizaram entrevistas com engenheiros e 
pessoas ligadas a produção do biocombustível, em uma 
visita técnica ao polo. A pesquisa apresenta a 
necessidade da expansão na produção do 
biocombustível, pois o estado apresenta grande 
potencial na variedade de matérias-primas. As 
impressões relativas ao desenvolvimento de programas 
sociais, nos demostra que as ações objetivam colaborar 
com os problemas sociais, amenizando problemas 
causados em parte pela própria empresa, bem como os 
programas de sustentabilidade.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: produção de biodiesel, problemas sociais, sustentabilidade. 
 

 
 

BIODIESEL IN RIO GRANDE DO NORTE: PRODUCTION WITH SUSTAINABILITY. 
 
ABSTRACT  
 
Biodiesel is becoming a major focus of studies 
because of the probable shortage of oil. The need 
for replacing this non-renewable resource has 
made biodiesel become one of the most important 
energy sources. In Rio Grande do Norte, only one 

experimental industrial hub, located at the Clara 
Camarão Energy Hub, is producing biodiesel, but it 
is still developing new technologies, thus not 
producing 100% of its capacity. In order to achieve 
the proposed goals, the researchers applied a 
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questionnaire and conducted interviews with 
engineers and people involved in the production of 
biofuel in a technical visit to the hub. The research 
presents the need for expansion in the biodiesel 
production, as the state shows great potential in 
the variety of raw materials. The impressions on 

the development of social programs show that 
these actions aim at working on social problems, 
reducing issues caused in part by the by the 
company itself as well as sustainability programs. 

 

 

 KEY-WORDS: production of biodiesel, social problems, sustainability. 

1461



MENESES, SILVA, COSTA & FIGUEIREDO (2011) 

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 

O BIODIESEL NO RIO GRANDE DO NORTE: PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Essa pesquisa pretende apresentar um estudo desenvolvido por três alunos de 

iniciação científica do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Campus Zona Norte, como bolsistas do Programa Petrobras de Formação de 
Recursos Humanos (PFRH), nível técnico. 

 A problemática está pautada na busca em conhecer como a Unidade de 
Biodiesel de Guamaré (UBG), localizada no Estado do Rio Grande do Norte desenvolve o 
processo de produção de biodiesel, quais os benefícios sociais para a região onde a usina 
se encontra e como a empresa está desenvolvendo programas de sustentabilidade. 

A pesquisa foi feita na cidade de Guamaré, onde esta localizada uma usina de 
produção de biodiesel em fase experimental, localizado dentro do Polo Energético Clara 
Camarão na cidade de Guamaré, RN, portanto a UBG pertence a Petrobras.  

Hoje no Rio Grande do Norte existe somente essa usina em funcionamento 
parcial, pois a UBG está desenvolvendo novas tecnologias para a produção do biodiesel 
desde 2008.   

A produção da UBG em 2010 foi de 549.400 m3/mês classificada como o polo de 
maior produção no Brasil, com pretensão de chegar a produzir 699. 400 m3/mês em 
virtude das novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. 

O grupo de pesquisadores em visita técnica na UBG não teve acesso às 
instalações da usina, pois o processo exige segredo, mas entrevistaram pessoas 
envolvidas que trabalham na usina e que estão diretamente ligadas ao processo de 
produção do biodiesel.  

Como a pesquisa não é experimental, os dados empíricos foram coletados na 
forma de questionários e entrevistas ao grupo de engenheiros da UBG e outros 
profissionais, durante a visita técnica do grupo de pesquisa. Como um dos objetivos da 
pesquisa era conhecer os benefícios que a empresa oferece a cidade onde está instalado, 
o grupo de pesquisa também visitou uma Organização não governamental (ONG), 
patrocinada pela Petrobrás na cidade de Guamaré. A UBG ainda não possui o Selo de 
Combustível Social e, portanto não contribui na aquisição de matéria prima oriunda de 
cooperativas agropecuárias da agricultura familiar.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Atualmente, muito se discute sobre a importância da busca de novas rotas 
alternativas de energia, já que há previsões de escassez do petróleo. No entanto, estas 
alternativas devem ser tecnicamente aceitáveis, economicamente competitivas, 
ambientalmente amigáveis e prontamente disponíveis. Nesse aspecto, os óleos vegetais 
têm atraído a atenção como fonte renovável em potencial para produção de biodiesel 
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como combustível alternativo ao diesel de petróleo (Costa Neto et al., 2000; Ramos et al., 
2003; Macedo & Macedo, 2004). 

O Biodiesel é um combustível definido na literatura como uma mistura de 
ésteres de ácidos graxos derivados de fontes renováveis (óleos vegetais ou gorduras 
animais) produzido a partir de diferentes processos, como craqueamento, esterificação 
ou transesterificação do óleo ou gordura com um álcool mais comumente metanol ou 
etanol e gerando como subproduto o glicerol. Os maiores componentes de óleos vegetais 
e gorduras animais realmente os tricilgliceróis (TAG) também conhecidos por 
triglicerídeos.  

Pode ser utilizado puro ou em misturas com óleo diesel derivado do petróleo, 
em diferentes proporções. Quando o combustível provém da mistura dos dois óleos, 
recebe o nome da percentagem de participação do biodiesel, sendo B2 quando possui 2% 
de biodiesel, B20 quando possui 20%, até chegar ao B100, que é o biodiesel puro. (Silva et 
al, 2008) 

Os maiores componentes de óleos vegetais e gorduras animais realmente os 
tricilgliceróis (TAG) também conhecidos por triglicerídeos. Óleos e gorduras são 
constituídos predominantemente de uma cadeia de triacilglicerídeos e como constituintes 
em menores proporções, ácidos graxos livres, monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e 
outra pequena quantidade de outros constituintes não glicerídicos (tocoferóis, 
carotenóides, esteróis, etc..). Quimicamente os TAG são ésteres (grupo funcional R´- 
COOR),de ácidos graxos (AG) com glicerol.  

A Glicerina (glicerol) como subproduto, fato que pode aumentar a 
competitividade do biodiesel, pois essa substância pode ser utilizada como matéria-prima 
na produção de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos, têxteis, etc.(MINISTERIO DA 
EDUCAÇÃO). 

O biodiesel pode ser produzido de uma grande variedade de matérias-primas. 
Podem fazer parte desse grupo os óleos de soja, caroço de algodão, palma, amendoim, 
óleo de canola, açafrão e coco, gorduras de origem animal (sebo), bem como óleo de 
descarte (utilizado em frituras). A escolha da matéria prima para a produção do biodiesel 
depende das condições geográficas como relevo e clima. 

2.1 Produção de biodiesel 
 

2.1.1 Reação de transesterificação 

Este processo relativamente simples reduz a massa molecular para um terço em 
relação aos triacilglicerídeos, como também reduz a viscosidade e aumenta a volatilidade. 
A transesterificação é um termo geral usado para descrever uma importante classe de 
reações orgânicas, onde um éster é transformado em outro através da troca do resíduo 
alcóxila (GERIS et al., 2007). 

Quando o éster original reage com um álcool, o processo de transesterificação é 
denominado alcoólise. Esta reação é reversível e prossegue essencialmente misturando os 
reagentes. Contudo, a presença de um catalisador (ácido ou base) acelera 
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consideravelmente esta conversão, como também contribui para aumentar o rendimento 
da mesma (GERIS et al., 2007). 

Na transesterificação de óleos vegetais, um triacilglicerídeo reage com um álcool 
na presença de uma base ou acido forte, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos 
graxos e glicerol. (GERIS et al., 2007). A figura 01 abaixo representa uma reação de 
transesterificação. 

 

Figura 01- Reação de esterificação 

2.1.2 Reação de esterificação 

A esterificação direta de ácidos graxos para a produção de biodiesel consiste na 
reação de um acido graxo com um álcool de cadeia curta (Usualmente metanol ou etanol). 
Esse processo gera como únicos produtos ésteres de ácidos graxos e água. (CORREIA, Iara 
2009) 

2.1.3 Reação de craqueamento 

Esse processo consiste na quebra das moléculas do óleo ou da gordura, levando 
à formação de uma mistura de hidrocarbonetos, semelhantes ao diesel convencional, e de 
compostos oxigenados. Como possui propriedades físico-químicas muito próximas às do 
combustível fóssil, é possível seu uso direto em motores do ciclo diesel. (Lima e cols., 
2004) 
 
2.2 Sustentabilidade  

 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) por meio da Secretaria da 

Agricultura Familiar (SAF) apresentou em agosto de 2011 a relação das 35 cooperativas da 
agricultura familiar habilitadas para comercializar matérias primas para empresas 
produtoras de biodiesel detentoras do Selo Combustível Social dentro do Programa 
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). O Selo de Combustível Social é 
concedido, aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o 
desenvolvimento regional por meio de geração de emprego e renda para os agricultores 
familiares enquadrados nos critérios do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). 

A UBG ainda não possui o Selo de Combustível Social e, portanto contribui de 
forma não significativa na aquisição de matéria prima oriunda de cooperativas 
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agropecuárias da agricultura familiar da região. Das 35 empresas portadores desse selo, 
somente 3 pertence a Petrobras, Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros (MG). 

Segundo O secretário de Agricultura Familiar do MDA, Laudemir Müller, o selo 
somente será concedido para os produtores de biodiesel que comprem matéria-prima da 
agricultura familiar em percentual mínimo de:  

- 50% região Nordeste e Semi-árido; 
- 10% região Norte e Centro Oeste e, 

- 30% região Sudeste e Sul. 

O combustível verde será, ainda, responsável pelo incremento da renda e pela 
melhoria de qualidade de vida de todos envolvidos na cadeia produtiva das oleaginosas. 
Trata-se também, de ser um grande influenciador no desenvolvimento de novas 
tecnologias e incentivador de pesquisas (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2006). 

3. METODOLOGIA 

Considerando-se o objetivo geral desta investigação como sendo uma pesquisa 
descritiva, o levantamento dos dados caracterizou-se como um estudo não experimental. 
A pesquisa foi composta por uma visita técnica a Refinaria Clara Camarão no município de 
Guamaré (RN), onde se encontra a usina experimental de produção de biodiesel (UBG). 
Foram utilizados questionários e entrevista a funcionários da empresa, com registros de 
imagens. 

 A solicitação para a visita foi feita mediante memorando emitido pelo Apoio 
Acadêmico do IFRN, Campus Zona Norte encaminhado a Ivonildo de Oliveira Botelho, 
Gerente de Comunicação da Refinaria Potiguar Clara Camarão. O pedido foi prontamente 
atendido e no dia 27 de abril de 2011 às 9h a os três alunos e a orientadora da pesquisa 
chegaram à cidade de Guamaré para a visita as instalações da Usina Experimental de 
produção de Biodiesel a fim de entrevistar os funcionários da usina e acompanhar o 
processo de produção.  Infelizmente não foi possível entrar na Usina, pois a entrada 
estava restrita a funcionário, pois segundo a engenheira da Produção a empresa estava 
desenvolvendo novas tecnologias.                                      

Durante a visita houve registro fotográfico somente das áreas permitidas. A visita 
foi finalizada às 12h.  

O grupo também visitou a ONG “Programa de Criança Petrobras” localizada na 
cidade de Guamaré, RN. O retorno ao IFRN Campus Natal-Zona Norte.  

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Segundo a entrevistada, Fabiana do Nascimento Santos, engenheira de produção 
do polo industrial de produção de Biodiesel em Guamaré há cinco anos, informa que a 
indústria é de economia mista, onde existe uma colaboração entre o Estado e empresas 
privadas, ambas reunindo recursos para uma finalidade de objetivo econômico.  
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Atualmente na empresa está sendo utilizado como matéria prima, o óleo de soja, 
porém já produziram o biodiesel com mamona e mistura de óleos vegetais.  

Na mistura do biodiesel com o diesel, contendo até 25% de biodiesel, não há 
prejuízos para os elementos de vedação do motor. Acima deste percentual, o biodiesel 
ataca os elementos de vedação, pois são constituídos por elastômeros (material 
emborrachado).  

 
Figura 02- Processo simplificado da produção do Biodiesel 

 
Como não foi possível visitar o processo de produção, apresenta-se acima um 

esquema simplificado da produção. 

O polo industrial de Guamaré apresenta benefícios à cidade, como projetos 
sociais que auxiliam a população dentre esses se encontra o Projeto Criança Petrobrás, 
que acolhe crianças, impedindo que elas fiquem nas ruas a mercê das drogas, da violência, 
oferecendo uma variedade de atividades como aprender dança, teatro e a tocar 
instrumentos musicais. O programa tem uma orquestra formada pelas crianças 
denominada Orquestra Petrobras de Guamaré. No entanto muitas das crianças são filhos 
de moças da cidade com trabalhadores do Polo que permanecem pouco tempo na cidade, 
normalmente quando ocorrem as “paradas”, necessitando de engenheiros e técnicos de 
outros estados.  

O projeto tem uma orquestra formada por crianças da comunidade. Abaixo 
apresentamos uma foto do espaço. 
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Figura 03 - ONG ”Programa Criança Petrobras” 

 

O emprego do biodiesel atende ao conceito de sustentabilidade, uma vez que 
sua produção é viável economicamente, do ponto de vista ambiental seu uso é vantajoso 
em relação ao do diesel de petróleo, pois produz uma energia limpa e do ponto de vista 
social a empresa emprega muitas pessoas da região tornando-se um fator gerador de 
emprego e renda.  

Segundo Jerry Silva, operador se máquinas do polo, existem projetos para a 
construção de uma indústria não experimental, porém a que já existente permanecerá 
com estudos e pesquisas sobre o biocombustível renovável. Após uma visita da equipe de 
Quixadá (CE), constatou-se que este biodiesel tem capacidade para ser o melhor do 
mundo. Dessa forma após várias reuniões o grupo desenvolveu projetos para uma 
indústria de importação e exportação. Algumas melhorias devem ser implantadas a partir 
de 31 de janeiro de 2012. As figuras abaixo apresentam algumas modificações para 
facilitar a implantação do projeto. 
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Figura 04 – Vista aérea do Polo de Guamaré 

 

Uma das maiores dificuldades para a implantação do projeto é a distancia entre 
as unidades de processamento. Assim na figura baixo foi apresentado a proposta para 
resolver o problema. 

 

Figura 05 – Vista aérea das modificações prevista no projeto para o Polo de Guamaré 
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Nesta figura, também são apresentados os benefícios para o Rio Grande do 
Norte e para a Petrobras. Segundo o operador, com a construção desse polo o Rio Grande 
do Norte passa a ter autossuficiência na produção do biocombustível. O aspecto social 
com geração de emprego e o econômico com arrecadação de impostos, além de status de 
produtor. 

 

CONCLUSÕES 

No momento em que se discute sobre bicombustíveis nota-se que o assunto é 
mais abrangente do que aparenta ser, além de ser foco de estudos atualmente por ser tão 
importante quanto o próprio petróleo, estudos apontam que o biodiesel é o futuro 
sucessor deste, já que o petróleo tende ficar escasso. Apesar de o biodiesel ter o custo 
mais alto de produção se torna mais viável já que além de ajudar o meio ambiente, 
também auxilia as famílias que produzem as matérias primas, se tornando cada vez mais 
sustentável.  

No estado do Rio Grande do Norte concluímos que só há um polo com produção 
de Biodiesel, sendo que em fase experimental, com isso podemos notar que há certo 
descaso dos órgãos competentes em se empenhar na produção no estado, já que o 
mesmo tende a ter uma grande probabilidade em ser uns dos melhores nesta produção. 
Inicialmente na pesquisa vimos que havia outras cidades com esse interesse além de 
Guamaré, mas após investigar melhor foi descoberto que os projetos estavam apenas no 
“papel”.  
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RESUMO  
 
A Química é uma ciência que faz parte do nosso 
cotidiano, embora a mesma não tenha uma boa 
aceitação pelagrande maioria dos discentes, levando 
assim a questionamentos e investigações no seu método 
de ensino.  Foi a partir dessas observações que essa 
pesquisa se debruça, em desenvolver práticas lúdicas 
por meio da literatura de cordel como procedimento 
metodológico para o ensino de química no nível médio, 
fazendo uso da criatividade e da audácia, para despertar 
a curiosidade do aluno no processo de ensino – 
aprendizagem. O presente artigo também buscou 
desenvolver por meio de revisão bibliográfica integrar o 

ensino de química através da cultura regional do 
nordeste a literatura de cordel, mostrando que esse 
método pode ser articulado como um facilitador na 
propagação do conhecimento científico, uma vez que 
através de pesquisas pode-se constatar que essa prática 
vem sendo desenvolvida na área de Química e em 
ambiente diversos, possibilitando uma interação dos 
alunos com os assuntos abordados nessa disciplina e 
permitindo aos mesmos contextualizar os assuntos de 
química e oferecendo um aprendizado significativo e 
estimulante. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: química, cultura, leitura, cordel. 

 

CORDEL’S LITERATURE AS A WAY OF INTERACTION IN CHEMISTRY TEACHING  

ABSTRACT  
 
Chemistry is a Science that is a part of our daily lives, 
although Chemistry does not have a good acceptance to 
most teachers, drawing some questions to its teaching 
methodologies. Starting from these observations this 
research takes place in developing recreational 
practices throughcordel’s literature as a methodological 
procedure in teaching chemistry in high school, using 
creativity and audacity, to awaken curiosity in the 
students’ teaching-learning process. This article also 
tried to develop throughout literature review a link 

between chemistry teaching and northeasterner 
cordel’s literature, showing that this method could be 
shown as an easy way of spreading their scientific 
knowledge, throughout researches that have been 
developed in the Chemistry area and in diverse 
environments. These researches will help the 
interaction between students and the matters 
approached in Chemistry allowing the same students to 
contextualize the Chemistry subjects and offering a 
stimulating and significant learning. 

 

 

 KEY-WORDS: chemistry, culture, reading, cordel. 
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O CORDEL COMO MEIO DE INTERAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

 
INTRODUÇÃO 

A Química é uma ciência de fundamental relevância, um processo de conhecimento 
humano, em que proporciona a busca de novas ferramentas para a formação do cidadão, uma 
vez que a mesma está associada às melhorias no tratamento da saúde, conservação dos 
recursos naturais, no suprimento de nossas necessidades diárias, de alimentos, vestuário, 
moradia e nas mudanças tecnológicas, que tem uma representação significativa na vida da 
sociedade e em ambiente diversos. Apesar disso, tem sido um grande desafio trabalhar com a 
química enquanto disciplina em sala, pelo fato da mesma não ter uma boa aceitação por 
grande parte dos discentes, criando-se uma concepção de que a química é algo complexo de 
se estudar, devido as suas fórmulas; dificuldades na compreensão do assunto; memorização 
de regras, entre outros fatores como: a falta de recursos, ausência de práticas metodológicas 
inovadoras, más condições na rede de ensino, pouco tempo para desenvolver atividades 
práticas e isso, faz com que a cada dia o aluno se encontre mais distante desse processo de 
formação. 

 Observando toda essa problemática, percebeu-se que se podem integrar soluções que 
vise despertar à curiosidade do aluno no processo de aprendizagem dos conteúdos de 
química, associando às práticas pedagógicas, dando ênfase à veracidade linguística, 
encontrado na cultura da região nordeste que é a literatura de cordel por ser um método de 
ensino-aprendizagem capaz de possibilitar o interesse dos discentes na busca do 
conhecimento dos assuntos de química. 

Como sabemos, o cordel é um gênero textual voltado para a poesia, o mesmo tem 
procedimento estilístico voltado para a realidade social, proporcionando a formação do 
sujeito, fazendo integrar a realidade por meio da fantasia em que o aluno pode utilizar a sua 
vivência escolar e cotidiana, transformando-a através do improviso o assunto de química de 
forma ritmada, de modo que favoreça a leitura e, com isso, uma melhor interpretação do 
conteúdo que está sendo utilizado em sala de aula e podendo assim, despertar o interesse por 
parte dos discentes, em virtude de ser uma forma de leitura mais leve.  
 Dentro dessa perspectiva, vemos a relevância de se trabalhar com esse gênero no 
contexto da química, uma vez que favorecerá a construção do conhecimento, a capacidade de 
interpretação dos assuntos abordados em sala de aula e com isso, desenvolver o senso critico 
do aluno. 

Nesse sentido, percebe-se quanto é pertinente trabalhar com o cordel nas aulas de 
química, uma vez que essa prática está vinculada ao processo cultural da região nordeste, 
onde enfatizam alguns poetas da nossa região: Ariano Suassuna, Patativa do Assaré Antônio 
Francisco, os quais utilizam seus poemas para mostrar os fatos do nosso cotidiano e ao 
mesmo tempo, criticar determinados aspectos incoerentes com a realidade. Sendo assim, 
buscam vincular essa modalidade no contexto educacional, em especial nas aulas de Química, 
com o objetivo de despertar a curiosidade do aluno, fazendo-o apreciar a leitura de certos 
assuntos da disciplina, podendo refletir sobre as suas concepções, enunciados, conceitos, 
teorias, modelos, leis e também podendo relacionar com o seu cotidiano e com o mundo que 
o cerca.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O conhecimento que a química nos proporciona é de grande valia para o processo de 
desenvolvimento humano, pois como sabemos, é por meio da ciência que a sociedade atual 
torna-se cada dia dependente das invenções desse processo científico-tecnológico. Com isso, 
buscamos contextualizar a mesma no nosso cotidiano e desenvolver em sala de aula, 
juntamente com os alunos, estratégias metodológicas, visando com que essa disciplina se 
relacione com o contexto educacional dos discentes como nos afirmam Santos e Schnetzler 
(1996):  

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a 
abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno 
participar ativamente na sociedade tomando decisões com consciência de 
suas consequências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não 
com um fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as 
habilidades básicas que caracterizam o cidadão: participação e julgamento. 

De acordo com os autores, pode-se afirmar que a química deve ser considerada como 
parte mediadora do conhecimento científico, tendo como procedimento desenvolver a 
participação no processo de formação educacional de cada cidadão, permitindo uma 
compreensão de habilidades no processo de desenvolvimento científico. 

Vale ressaltar que dentro do ensino de química, podemos ampliar o conhecimento dos 
assuntos inseridos em sala de aula por meio de práticas metodológicas para que o aluno possa 
ter uma maior curiosidade. Com isso, buscamos trabalhar atividades que aguçam o desejo de 
aprender determinados assuntos de química e nesse procedimento, integramos a leitura de 
cordel pelo fato de ter uma pluralidade cultural que está associada ao dia- a - dia do aluno. 

Para isso, procuramos desenvolver, compartilhar e articular modelos dentro de uma 
linguagem que possa compor uma cultura cientifica e com isso, estabelecer uma Inter - 
relação para o conhecimento escolar dentro do contexto da química, procurando dinamizar 
conceitos científicos dentro do universo cultural, por meio da literatura de cordel na 
abordagem de situações reais por meio do lúdico, de acordo com as orientações curriculares 
para o ensino médio, Delors (1998, p.89-90 apud BRASIL 2006, p.107) afirma que: 

 

[...] aprender a conhecer, isso é, adquirir os instrumentos da compensação; 
aprender a fazer. Para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. 

Com isso, pode-se afirmar que o aprender faz parte de diversas competências e entre 
elas, está saber fazer, agir, viver em grupo, participar e cooperar nas atividades propostas 
durante o processo de ensino- aprendizagem e nessa perspectiva, podemos incluir o lúdico 
como uma estratégia metodológica como meio facilitador dos conteúdos de química, 
considerado de difícil aceitação, tornando-lhes mais leves e motivadores.   

Com esse propósito, mostraremos os assuntos de química de uma maneira divertida, 
em que possibilita ao público leitor a curiosidade de ler os versos do cordel na química e 
também fazer com que até mesmo os que não gostam dessa disciplina, aprecie essa leitura de 
forma atrativa. Como Santos e Schnetzler (1997, p.131), ressaltam: 

 

[...] é necessário que não tenhamos a resistência de transformar a química da 
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sala de aula em um instrumento de conscientização, com o qual 
trabalharemos não só os conceitos químicos fundamentais para a nossa 
existência, mas também os aspectos éticos, morais, meios sociais, 
econômicos e ambientais a eles relacionados. 

Como podemos perceber, diante dessa problemática de desenvolver algo atrativo que 
possibilite ao publico leitor uma maneira diferente de conhecer a química, é necessário levar 
em conta os aspectos éticos dentro da disciplina no contexto social que estão envolvidos os 
conceitos químicos. 

 Assim, o aluno poderá observar e discutir essa prática metodológica de ensino com 
ênfase na literatura de cordel no contexto da química e com isso, o público alunato poderá 
expor o seu ponto de vista perante o processo inter-relacionamento com o conhecimento 
adquirido e assim, expor e contrapor as suas concepções no aspecto cultural e social com o 
tema envolvido, como mostra PCN+( BRASIL,2002,p.87), 

 

[...] a química pode ser um instrumento da formação humana em que amplia 
os horizontes culturais e o exercício de cidadania se o conhecimento 
adquirido for promovido com uns dos meios de interpretar o mundo e 
intervir na realidade, se for apresentado como ciência com os seus conceitos, 
métodos e linguagem próprios, e como construção histórica, relacionando 
com o desenvolvimento e muitos dos aspectos da vida em sociedade.  

Como ressalta os PCN, observa-se que podemos buscar novos procedimentos de 
formação no processo de construção do conhecimento tendo em vista fazer uma relação com 
os aspectos culturais da nossa região e, além disso, relacionar o cotidiano com a química e 
também apresentar esses conceitos com o mundo na qual a química faz parte de toda essa 
dimensão do avanço cientifico. 

Diante do exposto, percebe-se a grandeza desse trabalho perante o desenvolvimento 
no ensino – aprendizagem do aluno em sala de aula, uma vez que esta prática estará 
relacionada ao meio cultural do aluno, pelo fato de ser uma modalidade presente na nossa 
região e com isso a leitura de cordel tem um potencial a ser bem apropriado no contexto 
educacional da química. 
 

METODOLOGIA 

Esse trabalho foi desenvolvido por meio de método observacional e análises 
bibliográficas em que buscamos com base em Santos e Schnetzler (1996), DELORS, 1998, p. 
89-90, PCN+(BRASIL,2002, p.87), entre outros que nos puderam proporcionar subsídios  
relevantes  para essa pesquisa. 

No primeiro momento, foi pensado como se poderia integrar o lúdico por meio do 
cordel no contexto da química, fazendo algumas pesquisas em artigos que foram publicados 
em eventos como: XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação Sistemas de Informação, Multiculturalidade e Inclusão Social Maceió, Alagoas, 07 
a 10 de Agosto de 2011, X Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX 2010 – UFPE de 
Recife. Através dessas pesquisas, percebeu-se que essa prática já estava sendo desenvolvida 
por algumas instituições de ensino, como UFRN, UERN, IFG / Campus Inhumas, entre outros, 
que utilizam essa metodologia como uma ferramenta no processo de ensino – aprendizagem.  

Com isso, buscamos estudar o cordel de maneira mais precisa e conversar com alguns 
poetas da nossa região, em que os mesmos nos proporcionaram subsídios de fundamental 
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relevância com relação à construção dos versos com os assuntos de química e relacionar de 
maneira ritmada. 

Além disso, foi feito o designe da capa do livreto, que foi desenhado por um aluno do 
IFRN - campus Pau dos Ferros, que teve como procedimento utilizar um desenho simples na 
capa, mas ao mesmo tempo demonstrando os aspectos cultural e educacional que poderia 
representar a química por meio do cordel e dentro de um aspecto regional. Como mostra a 
figura 1. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura1- capa do mini livro 

   
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante essa pesquisa, buscamos desenvolver estratégias que pudessem despertar o 
interesse dos discentes, entre elas, vimos a pertinência de trabalhar com a literatura de 
cordel, tendo como propósito de fazer com que essa prática seja favorável para o 
desenvolvimento no que se refere ao ensino – aprendizado do aluno em que possibilite o 
público discente criar uma cultura de leitura, através dos versos com os assuntos de Química. 

 

CORDEL PERIÓDICO 
              A química é uma ciência 

De grande abrangência 
Que surgiu há muito tempo 
Até a nossa existência 
E a cada dia que passa  
Traz novas experiências 
 
Entre os ramos da Química  
Tiremos um pra falar 
Da tabela periódica 
E seu contexto a comentar 
A partir do século dezoito 
Que começaram a estudar 
 
Num estudo contínuo 
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Sobre os elementos químicos 
Os cientistas descobriram 
Logo no inicio 
Mais de sessenta elementos 
Que foram definidos 
 
 O trecho do poema propõe uma forma de estimular os alunos a enxergar o que há por 

trás dessas produções textuais, percebendo a dimensão da importância da química desde o 
seu surgimento, os primeiros elementos que foram encontrados e em que períodos 
começaram a estudar a química como ciência, ou seja, o aluno vai ter uma interpretação 
histórica da Química e fazendo aguçar a sua leitura. 

Nesse sentido, buscou-se essa modalidade no ambiente escolar, dando ênfase para a 
disciplina de química, como um meio de complementar as aulas expositivas de forma que 
possa despertar a curiosidade dos alunos e assim, facilitar uma melhor assimilação dos 
conteúdos dado pelo professor e assim, favorecer uma melhor interação do aluno com essa 
disciplina, como mostra os versos: 

 
Com a descoberta dos elementos 
Sentia-se a necessidade 
De organizar esses dados 
De forma funcional 
Evidenciando cada grupo 
De maneira proporcional 
 
Muitos trabalhos foram feitos  
Todos muito importantes 
Mas dois deles tiveram 
Um valor determinante 
Os cientistas Meyer e Mendeleiev 
Que estudaram os elementos 
De forma interessante. 
 
Os cientistas Meyer e Mendeleiev 
Trabalharam independentes 
Mas os dois estudaram 
Os mesmos elementos 
Apenas os organizaram 
De maneira diferente 
 
Nesse contexto, pode-se perceber através das estrofes, que o aluno vai ter uma 

interpretação, na construção do conhecimento do assunto abordado por meio da leitura do 
cordel, favorecendo ao mesmo, uma melhor compreensão do assunto, tendo uma dimensão 
de como organizou os elementos da tabela periódica, o tempo que levou para ser organizada, 
mostrando os pesquisadores trabalharam no estudo da tabela periódica, entre eles, podemos 
citar os cientistas Meyre e Mendeleieve, que foram um dos grandes marcos nas organização 
da tabela. 

Além disso, esse trabalho possibilita ao público docente um melhor entendimento, 
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participação, criatividade e motivação para que se tenha uma melhor aproximação entre a 
química e o aluno, tornando-se um meio de interação e assim, instigando o desejo de 
aprender os assuntos dessa disciplina, podendo perceber que a química faz parte do nosso 
cotidiano, e que pode ser interligada a outras disciplinares. 

Nessa perspectiva, esperamos que esse trabalho tenha um bom êxito, como está 
tendo com os grupos que tem desenvolvido essa prática no contexto de química, e o nosso 
propósito, é buscar através da criatividade, subsidio que permita ao aluno contextualizar os 
assuntos dessa disciplina, oferecendo um aprendizado mais significativo e estimulante. 
 

CONCLUSÃO 

De acordo com os dados pesquisados, vemos a necessidade de aprofundar nossa visão 
no que se refere ao ensino de química na formação humana, articulando saberes no processo 
educacional, associando conceitos, valores, atitudes, vivência social mais sólida, responsável e 
justa para que o ensino de química não continue sendo visto como algo de difícil 
entendimento por parte dos discentes. 

 Com isso, percebe-se que, muita das vezes, o processo de ensino e aprendizagem não 
é tão satisfatório como se espera, acarretando assim, o desinteresse dos alunos por essa 
disciplina que já não é tão atrativa para os mesmos. Nesse sentido, esse trabalho mostra ao 
aluno uma visão mais ampla de determinados conceitos, fazendo com que o mesmo possa 
estabelecer comparações e refletir sobre a sua posição. 
 Diante disso, esse trabalho busca uma estratégia metodológica de ensino que é a 
literatura de cordel em que possa complementar as aulas de química de forma favorável pelo 
fato de ser atrativo e está ligado ao processo de formação cultura da nossa região, oferecendo 
o intercâmbio de aprendizagem e aliando prazer com responsabilidade de aprender. 
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RESUMO  
 

O estudo da química é de fundamental 
importância para o entendimento do universo que nos 
rodeia, tendo em vista que tudo provém da química e 
que esta é indispensável em nossa vida. O trabalho 
proposto tem por finalidade abordar o ensino da 
química por meio de métodos experimentais, 
mostrando que através de experimentos simples a 
química não é uma ciência tão complicada quanto 

parece, pelo contrário, é muito divertida e interessante, 
desde que seja apresentada da melhor forma. Esta 
ciência está sempre presente no nosso dia-a-dia, 
podendo ser realizada em laboratórios, ou até mesmo 
em sala de aula, aproximando-a com o cotidiano dos 
alunos, tornando assim as aulas mais dinâmicas e 
proveitosas. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: ensino, química, experimentos. 

 

TEACHING THROUGH CHEMISTRY EXPERIMENTAL ACTIVITIES 

ABSTRACT             
  

The study of chemistry is of fundamental 
importance for understanding the universe around 
us, bearing in mind that everything comes from 
chemistry and that it is indispensable in our lives. The 
proposed study aims to address the teaching of 
chemistry through experimental methods, 
showing that through simple experiments chemistry is 

not a complicated science as it seems, but it is fun and 
interesting since it is presented in the best way. This 
science has always been present in our daily life and it 
may be performed in laboratories or even in 
classrooms, making itself present in the students’ 
daily routine and yet, making the classes more 
dynamic and enjoyable. 

 

 KEY-WORDS: teaching, chemistry, experiments. 
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O ENSINO DA QUÍMICA POR MEIO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 
INTRODUÇÃO 
 

A Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por ela 
sofridas e as variações de energia que acompanham estas mudanças. Entender essa ciência 
significa conhecer os fenômenos que ocorrem ao nosso meio, tendo em vista que a química 
está presente em tudo e que sem ela não existiria vida. Portanto, percebe-se a grande 
importância do seu estudo. O ensino de química deve ser um facilitador da leitura do mundo. 
Deve-se ensinar química para permitir ao cidadão uma melhor interação com o meio. Através 
das suas atividades experimentais proporcionam-se aos alunos um maior conhecimento sobre 
o assunto abordado, em que estes conseguem relacionar de maneira mais simples a teoria, 
vista em sala de aula, com a prática realizada em laboratórios.     

Como qualquer outra ciência, a química progride através da pesquisa científica ou 
método cientifico de trabalho que, em linhas gerais, se desenvolve através de observações de 
fatos ou fenômenos ocorridos na natureza, nos laboratórios, nas indústrias e na realização de 
experiências. Porém, não é uma ciência complicada, executada somente por químicos 
especializados e em laboratórios com aparelhagem sofisticadas. Pelo contrário, ela está 
sempre presente em situações muito simples do nosso dia a dia (BUENO et al, 2009). 

Segundo Farias et al, o objetivo da química compreende a natureza e os experimentos 
que proporcionam aos alunos uma compreensão mais científica das transformações que nelas 
ocorrem. Conhecer diversas nomenclaturas, fórmulas, decorar reações e suas propriedades, 
sem conseguir relacioná-los com o cotidiano, não é conhecer química. 

A maioria das escolas da rede pública não disponibiliza uma boa qualidade no ensino 
da química, já que boa parte desse ensino é oferecido apenas em salas de aula, pois são 
inúmeros os problemas: a falta de atividades laboratoriais, recursos insuficiente para 
reposição e compra de equipamentos e materiais de laboratórios, formação precária dos 
professores, falta de técnicos em laboratórios e entre outros que impossibilitam as aulas 
práticas,  dificultando a compreensão e tornando a química, para muitos alunos, uma 
disciplina cansativa, complicada em que não há uma relação direta com o cotidiano.  
 Segundo Bueno et al (2009), o papel das aulas práticas é adaptar a teoria à realidade, 
esse processo pode ocorrer como atividade educacional de várias formas, de acordo com o 
conteúdo, com a metodologia ou com os objetivos com o qual se pretende alcançar.   
 A Química revela a importância de inserir essas práticas ao aluno, relacionando esta 
ciência com a natureza, desse modo os experimentos proporcionam ao estudante uma 
melhor absorção científica das mudanças que nelas ocorrem. O projeto proposto envolve o 
trabalho em grupo com estudos direcionados ao desenvolvimento pessoal e coletivo no 
ensino da química por meio de atividades experimentais. A divulgação e o ensino da química, 
utilizando os experimentos como ferramenta, mostra-se suplementar as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. Desse modo, contribui para despertar o interesse da sociedade 
na vida científica.      
 
METODOLOGIA 
   
 O processo de realização do presente trabalho foi dividido em duas etapas. 
Primeiramente, foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica em busca de informações 
necessárias para a elaboração do conhecimento acerca das questões norteadoras do mesmo. 
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Em seguida a apresentação do projeto foi realizada no laboratório com materiais alternativos, 
desempenhando práticas experimentais, em que envolvia assuntos da química, como 
oxidação e ácidos e bases. Esta apresentação foi desenvolvida na EXPOTEC (Exposição 
Científica, Tecnológica e Cultural), realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Apodi e teve como publico alvo, os alunos do 
Instituto Federal, das escolas da cidade e da sociedade em geral, do ensino fundamental, 
médio, técnico e superior. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O projeto foi elaborado na EXPOTEC, apresentando experimentos químicos 
relacionados ao cotidiano, como: o teste do bafômetro e indicador ácido-base, entre outros. 
O objetivo principal foi mostrar que a química estudada experimentalmente facilita o 
entendimento do aluno e que pode ser feita em qualquer escola, mesmo aquelas que não 
possuem uma estrutura laboratorial.   
 No decorrer da apresentação foi possível perceber um aumento significativo e 
satisfatório no interesse e domínio da química por parte dos alunos, já que eles conseguiram 
entender e relacionar a química com o dia-a-dia (Figura 1).  
 

 
Figura1- Apresentação do projeto na EXPOTEC. 

 
 Desse modo, percebe-se que os resultados foram alcançados, de modo satisfatório, já 
que houve uma melhor compreensão do assunto abordado devido as atividades práticas.  
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RESUMO  
 
O presente artigo tem como finalidade 
explicitar a relevância da articulação entre 
teoria e prática para as aulas de Química nas 
escolas públicas de nível médio da região do 
alto-oeste potiguar, utilizando metodologias 
alternativas que facilitem o entendimento e 
possam viabilizar melhorias no ensino de 
química, e verificar as metodologias utilizadas 
pelo professor em sala de aula para mostrar a 
importância de aulas práticas no processo de 
ensino-aprendizagem. Esta pesquisa foi 
realizada por meio do levantamento de dados, 
através de notas de campo, e de análise 
bibliográfica específica. A partir dessa pesquisa 
constatou-se que as dificuldades de trabalhar 
aulas práticas são decorrentes de fatores que 
fragilizam o ensino nessa região, como por 
exemplo, a falta de infra-estrutura nas escolas, 
profissionais sem formação adequada e a 
indisciplina dos alunos. Nas escolas ainda 

predomina o ensino tradicional, onde o ensino 
de Química encontra-se muito atrelado à 
memorização de fórmulas matemáticas e a 
mediação entre o professor e o aluno acontece 
basicamente através do livro didático. A 
utilização de materiais alternativos pode ser 
uma nova ferramenta utilizada para suprir a 
carência de aulas práticas, haja vista os 
materiais serem de fácil acesso e de baixo 
custo. Com uso de aulas prática, ainda que de 
forma alternativa, a curiosidade do aluno é 
aguçada, onde o mesmo percebe a importância 
da Química na sua vida, favorecendo na 
percepção em relação à criticidade a temas do 
cotidiano. Tal pesquisa pretende dar suporte 
para a discussão sobre o ensino de Química e 
visa contribuir para sua melhoria na região do 
alto-oeste potiguar. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  ensino de Química, aulas práticas, materiais alternativos  
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THE USE OF ALTERNATIVE MATERIALS IN PRACTICAL CLASS OF CHEMESTRY IN PUBLIC SCHOOL 
IN HIGH-WEST POTIGUAR 

 
ABSTRACT  
 
This article aims to explain the relevance of the link 
between theory and practice for the chemistry 
classes in public high schools in the middle-west 
region of the upper Rio Grande do Norte, using 
alternative methodologies that facilitate 
understanding and to facilitate improvements in 
chemistry teaching, and check the methodologies 
used by the teacher in the classroom to show the 
importance of practical lessons in the process of 
teaching and learning. This research was 
performed using the survey data through field 
notes, and specific literature review. From this 
research it was found that the difficulties of 
working classes are due to factors that undermine 
the teaching in this region, such as lack of 
infrastructure in schools, professionals without 

adequate training and discipline of students. In 
schools still dominates traditional teaching, where 
the teaching of chemistry is very tied to the 
memorization of mathematical formals and 
mediation between teacher and student occurs 
primarily the textbook. The use of alternative 
materials may be a new tool used to supply the 
lack of practical classes, considering the material is 
easily accessible and inexpensive, With use of 
classroom practice, although alternatively, the 
student’s curiosity is piqued, where he realizes the 
importance of chemistry in your life, favoring the 
perception of the criticality of the issues of 
everyday life. This research aims to support the 
discussion on the teaching of chemistry and to 
contribute to it on the upper west-Potiguar. 

 

 KEY-WORDS: Teaching of chemistry, practical classes, alternative materials 
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PÚBLICAS DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 
INTRODUÇÃO 
 

É inegável a relevância da associação entre teoria e prática para uma consistente 
aprendizagem do conhecimento. Na área de Química uma das formas de almejar essa relação 
é a prática de experiências no laboratório. Considerando o alto-oeste potiguar uma região 
escassa de recursos financeiros e de baixos índices de rendimento escolar, optou-se pelo uso 
de metodologias alternativas com o intuito de promover o desenvolvimento do ensino de 
ciências e dinamizar as aulas de Química nas suas diversas subáreas. 

No Brasil é recorrente a discussão sobre a carência de aulas práticas no ensino de 
Química. E tratando-se desse assunto na região do alto-oeste potiguar, o problema se mostra 
ainda mais acentuado. Muitos foram os motivos que levaram a optar por esse tema, dentre 
eles pode-se elencar: a falta de infra-estrutura apropriada e/ou adequada para a realização 
das práticas laboratoriais e a própria experiência como alunos oriundos de escolas públicas na 
formação imprópria dos profissionais que lecionam a disciplina de Química. Considerando as 
dificuldades de se trabalhar aulas práticas de Química, essa pesquisa propõe investigar como 
os profissionais que lecionam essa disciplina ministram suas aulas, verificando se fazem 
articulação entre teoria e prática de acordo com a realidade das escolas de ensino médio do 
alto-oeste potiguar. 

As aulas serão registradas através de notas de campo das observações diretas em 
sala de aula com os professores que desenvolvem os conteúdos da disciplina, levando em 
consideração principalmente o projeto político pedagógico da escola, o qual serve como 
documento norteador das práticas pedagógicas, utilizando também questionários, e por 
último será promovida atividades práticas com materiais alternativos de fácil acesso para os 
alunos. Essas técnicas auxiliarão a entender os problemas e projetar eventuais contribuições. 
Nessa perspectiva as aulas serão dinamizadas, o que as tornarão mais atrativas; os alunos 
assumirão o papel de construtores de seu próprio conhecimento através do manuseio de 
materiais simples e de baixo custo, mas que ajudam a entender os preceitos químicos.  

A prática com materiais alternativos torna-se necessária mediante a situação de 
infra-estrutura da maioria das escolas públicas de ensino médio. A maioria dessas escolas não 
dispõe de um laboratório equipado, as que dispõem da estrutura física do laboratório faltam 
profissionais qualificados para desenvolver as práticas laboratoriais, por esse motivo é que 
optou-se trabalhar com materiais alternativos como metodologia alternativa para viabilizar a 
aprendizagem nessa área, especificamente aulas práticas nas escolas da região do alto-oeste 
potiguar. 
     

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A Química é uma das áreas do conhecimento que muito influencia no nosso 
cotidiano. Desde o momento que acordamos e usamos o creme dental até o momento em 
que retornamos para a cama, o meio ambiente e o nosso próprio corpo estão 
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constantemente imersos em rações químicas. Seu estudo começou com os alquimistas que 
objetivavam criar o elixir da longa vida e criar a pedra filosofal, objetivos que não passaram de 
utopia. Ao longo dos séculos a Química desenvolveu-se bem e representa um campo de 
trabalho promissor e uma área de crescente desenvolvimento acadêmico-científico.  

Considerando essas palavras iniciais e fazendo uso dos PCN’s percebe-se que a 
Química pode ampliar os horizontes dos alunos ao ser facilitadora na interpretação do mundo 
e seus fenômenos, estando diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico e a muitos 
aspectos da vida em sociedade. Esse aspecto é ratificado através das palavras abaixo, 
acompanhe: Beltran e Ciscato. (1991, p.15-16) 
A Química está relacionada às necessidades básicas dos seres humanos – alimentação, vestuário, 
saúde, moradia, transporte etc. – e todo mundo deve compreender isso tudo. Ela não é uma coisa 
ruim que polui e provoca catástrofes como alguns infelizmente, pensam. Esses preconceitos existem, 
inclusive, devido à forma como os meios de comunicação as divulgam e aos mecanismos ideológicos 
que a sociedade utiliza para encontrar um bode expiatório, na ausência de políticas públicas para a 
utilização adequada do meio ambiente. Sem um conhecimento de Química, ainda que mínimo, é 
muito difícil um indivíduo conseguir posicionar-se sobre todos esses problemas, e em conseqüência 
exercer efetivamente sua cidadania.  

Nesse contexto a discussão sobre materiais alternativos para a prática laboratorial é 
relevante e possibilita aos alunos de escolas públicas o manuseio de certas substâncias e de 
tornarem-se futuros pesquisadores ou pelo menos ajudarão aos alunos a serem pessoas 
críticas, pois como defendem Silva e Zanon (2000) “as ciências experimentais devem envolver 
menos procedimentos e mais reflexão, possibilitando uma nova forma dos alunos 
visualizarem as práticas científicas”.  

O uso de materiais alternativos aproxima o aluno da Ciência e dos experimentos, que 
muitas vezes não lhes é acessível, e desenvolve uma consciência de que a falta de recursos 
não é motivo de deixar de aprender, não só com a Química, mas com tudo na vida, as 
dificuldades devem ser superadas de acordo com o que lhe é dado. Os materiais alternativos 
consistem em materiais de baixo custo e recicláveis como, por exemplo, as garrafas pets que 
levam cerca de 400 anos para se decomporem e que ao serem utilizadas podem se 
transformarem em objetos laboratoriais usados em atividades práticas. 

Ao dispor de conhecimentos elementares da Química as pessoas passam a 
desenvolver uma mentalidade crítica em relação à vida, tornam-se cidadãos críticos capazes 
de posicionar-se em relação a temas da vida moderna como poluição, recursos energéticos, 
reservas minerais, uso de substâncias como pesticidas, inseticidas, adubos, agrotóxicos, 
matérias-primas, fabricação de explosivos, medicamentos, importação de tecnologia e muitos 
outros temas. Isso ocorre por que a pessoa passa a compreender e formular hipóteses, a fazer 
generalizações de fatos, e laborar teorias e até construir um modelo científico.   

Apesar da relevância dessa rica área do conhecimento são pouquíssimos os alunos 
que chegam ao ensino superior com o domínio mínimo dessa disciplina curricular. Muitos são 
os fatores que acarretam essa realidade, um deles é a memorização de fórmulas, fatos, 
símbolos, teorias e modelos que não relacionados, ficam memorizados como conteúdos 
independentes sem nexo próprio, desvinculando-se a vida cotidiana do conhecimento 
químico. Outro sério fator que interfere nesse conhecimento fragmentado é a ausência de 
atividades experimentais bem planejadas. Os estudantes quase não vivenciam situações de 
investigação e isso os impossibilita de compreender como se processa a construção do 
conhecimento científico. 

Além disso, os cursos de ensino médio estão muito atrelados ao vestibular. A 
preocupação de muitos professores é “dar a matéria”, cumprir um extenso programa e com 
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isso superficializa a análise dos fenômenos e como afirmou Beltran e Ciscato (1991) “o estudo 
da Química desliza para seu grau mais baixo e mais inútil: a simples memorização de conceitos 
e ‘regrinhas’ para resolver problemas e testes visando passar no vestibular”.  

Nesse cenário o fator mais agravante e que deriva de todos os mencionados é a 
dogmatização do conhecimento científico. O conteúdo é transmitido aos alunos sem suas 
bases, sem a remissão as suas origens, seu desenvolvimento, sem a sua verdadeira 
construção. O conhecimento científico é posto como algo absoluto, temporal, sem 
contradições, sem questões desafiadoras, isto é, perde sua essência e a ciência acaba sendo 
vista como algo inatingível pela maioria.  

Ao perguntar quem é culpado por essa realidade precisa-se usar de parcimônia e não 
simplesmente acusar os professores ou o sistema. Deve-se ter uma visão ampla porque os 
professores assim como os alunos são vítimas de uma conjuntura e de um modelo de 
sociedade que dá pouco valor a ciência. No caso específico dos professores, muitos são alvos 
de outros problemas inerentes como más condições de trabalho, baixos salários, inexistência 
de laboratórios, falta de qualificação adequada, e de uma formação continuada, o que os leva 
a uma não avaliação de sua prática profissional já que este precisa assumir muitas salas de 
aula e na grande maioria das vezes têm outros vínculos empregatícios para sobreviver.  

Considerando a necessidade de trabalhar aulas práticas no ensino de química, a 
formação do profissional nessa área é de inegável significância. Contudo, os cursos de 
licenciatura não dispõem de uma matriz curricular voltada ao debate sobre a necessidade de 
abordar a experimentação no ensino médio, Joaquim Mauro e Antonio (2009). A formação 
continuada favorece o esclarecimento da função que exerce o profissional professor. Além de 
melhorar as suas formas de ensino, o professor obtém mais formação assim como 
conhecimentos mais aprofundados na sua área. A respeito da formação continuada de 
professores com uma gama de conhecimentos voltados sempre ao ensino, Carvalho e Gil-
Pérez (1993 apud Lima, 1996, p.14) afirmam:    
 

O trabalho docente tampouco é, ou melhor, não deveria ser uma tarefa 
isolada, e nenhum professor deve se sentir vencido por um conjunto de 
saberes que, com certeza, ultrapassam as possibilidades de um ser humano. O 
essencial é que se possa ter um trabalho coletivo em todo o processo de 
ensino/aprendizagem: da preparação das aulas até a avaliação. 

 

Um meio que contribui para a formação continuada de professores de Química 
poderia ser através do uso de computadores. A internet, segundo Lira (2008) é a ferramenta 
didática mais usada pelos professores que buscam conhecimentos através de artigos, 
periódicos, revistas eletrônicas. Ainda segundo Lira (2008) “é importante um melhoramento 
nos cursos de graduação em química, gerando maior contato dos alunos de graduação com o 
acesso a Internet e a programas que auxiliem na metodologia em sala de aula.” 

O professor, portanto não deve ver sua formação como algo específico, e sim 
procurar sempre se atualizar acerca do que ocorre no universo acadêmico. Corroborando com 
a discussão acerca do professor sempre atualizar-se, Maldaner (1999, p.17) traz: 
 

[...] e permitir que se pense um professor em constante atualização, capaz de interagir 
positivamente com os seus alunos, problematizar as suas vivências e convertê-las em 

1487



GAMELEIRA ET AL (2011) 
 

 

 

material de reflexão com base nas construções das ciências e outras formas culturais e, 
assim, contribuir para a transformação e recriação social e cultural do meio. 

 

No contexto em discussão o que mais se tem visto são críticas aos cursos de 
formação docente. Alega-se que as próprias universidades não têm professores com 
características voltadas à formação continuada do aluno licenciando. Porém, essa realidade 
pode ser diferente se pensarmos na formação de professores voltada a integrar as diversas 
áreas em que se pensa ser importante a formação educacional.  

Acerca desta integração Maldaner (1999) ressalta “a formação dos professores em 
suas diversas instâncias - universidades, escolas, convívio social, cotidiano - como algo 
importante e problemático, superando a prática atual de formação periférica e secundária, 
principalmente nas grandes universidades”. Portanto mais do que uma licenciatura, hoje se 
pensa num estudo mais amplo (formação continuada) que possibilite o repasse de 
informações mais precisas aos alunos. Contudo sabemos que não é tão fácil, pois essa 
realidade não é constatada nas próprias universidades que oferecem os cursos de licenciatura 
a área de ciências. 

 Ao longo dos anos do ensino de Química no Brasil fica evidente que até a década de 
60 praticamente não havia relação entre teoria e prática, mas a partir dela foi introduzido um 
preceito de que a experimentação leva a retificação dos fatos. O próprio René Descartes já 
dizia: 
 

(...) no que concerne ás experiências, que estas são tanto mais necessárias quanto 
mais adianta se está em conhecimentos. (...) Primeiramente, tentei descobrir, em 
geral, os princípios ou causas primitivas de tudo o que é ou pode ser o mundo. (...) 
Depois, examinei quais eram os primeiros e mais comuns efeitos que podiam ser 
deduzidos de tais causas. (...) Após isso, quis descer ás mais particulares (apud 
GIORDAN, 1999, p.44). 

 

A experimentação possibilita o desenvolvimento de hipóteses, do senso-crítico, e 
ajuda na capacidade de concentração, sem contar que podemos tornar pesquisadores 
interessados e evitar os enganos e a subordinação que ocorre pela desinformação. Tornar a 
experimentação como parte de um processo pleno de investigação é uma necessidade, entre 
aqueles que realmente estudam as reações químicas. 

A experimentação, portanto é vista como meio de viabilizar o processo ensino-
apredizagem, refletindo o lado mais lúdico, dinâmico e motivacional da Química. Alunos e 
professores relatam num mesmo bloco de ideias a necessidade e a importância de se ter aulas 
práticas, como ressalta Giordan (1999, p.04): 

 

È de conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar 
um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em seus 
depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um caráter 
motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, não é 
incomum ouvir de professores a afirmativa de que a experimentação aumenta a 
capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas 
em pauta. 
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Vista desse modo a experimentação atrai a atenção dos alunos e contribui para 
melhorar a compreensão e assimilação dos conteúdos abordados pelo professor em sala de 
aula. A teoria, por si só, não estimula a parte crítica fazendo necessário partir para prática, 
envolvendo o aluno no mundo microscópio de que tanto trata a Química. Por exemplo, mais 
do que simplesmente conceituar as teorias ácidos e bases, o professor com mínimo de 
conhecimento sobre práticas laboratoriais, pode mostrar experimentos com reações 
envolvendo ácidos e bases. Com essa simples aplicação, que pode até ser de forma 
alternativa, o aluno compreende os conceitos e interage, contribuindo assim para sua 
formação científica. Os métodos alternativos são utilizados como meio de driblar as 
dificuldades enfrentadas por maioria de nossas escolas públicas, porém não sustentabilizam 
com precisão os dados científicos.  

Ao mostrar uma reação no quadro, entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, 
não basta dizer simplesmente que produz cloreto de sódio mais água, mas incitar aos alunos 
questões do tipo: O que ocorreu? Porque a reação entre uma base e um ácido produz sal e 
água? Como podemos ver isso no nosso cotidiano? E nas indústrias? Desse modo o aluno 
pode aguçar os sentidos de percepção e investigação científica, que se juntar ao estudo 
prático, contribui para a uma aprendizagem significativa. 

Portanto, é de se julgar de fundamental importância para a vida do educando as 
aulas práticas, pois possibilitam a compreensão não só dos fenômenos naturais, mas na 
assimilação de questões sociais, como as políticas sobre armamentos nucleares e problemas 
ambientais ocasionados pelo lixo químico. No entanto, Silva e Zanon apud Machado e Mól 
(2008), destacam que “a experimentação não garante, por si só, a aprendizagem; não é uma 
via de mão única na qual o experimento comprova a teoria ou vice-versa; e, no nível médio, 
não tem o objetivo de formar laboratoristas”. Trabalhar aulas dialógicas no intuito de mostrar 
os conteúdos através da teoria é, pois, também importante na construção do aprendizado do 
aluno. 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida por alunos da licenciatura em Química do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do estado do Rio Grande do Norte, 
campus Pau dos Ferros. É uma pesquisa de cunho bibliográfico porque recorremos à leitura da 
bibliografia voltada ao tema e também constitui-se como pesquisa de campo haja vista que 
escolhemos centrar nosso estudo em escolas de ensino médio nas cidades do alto-oeste 
potiguar: Pau dos Ferros, Encanto, Pilões e Tabuleiro Grande. A cidade do Encanto foi 
escolhida como cidade pólo utilizada para desenvolver as atividades práticas junto aos alunos 
colaboradores. Essas cidades, embora pequenas, possuem um rico potencial de 
desenvolvimento e podem vir a contribuir muito para a mudança do cenário educacional 
norte-riograndense; como forma de ratificar o que foi mencionado, o município de Pau dos 
Ferros dispõe de universidades e concentra um centro de circulação de pessoas e de divisas 
econômicas significativas na região. Decidiu-se optar pelo tema “o uso de materiais 
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alternativos para aulas práticas de Química em escolas públicas do alto oeste potiguar”, 
porque nessa região existe uma carência de profissionais habilitados na área do ensino de 
química e por conseguintes as aulas são monótonas e com pouca ou nenhuma aula 
experimental. Ao escolher esse tema, o mesmo representa possibilidades de contribuir para o 
redimensionamento desse contexto ou pelo menos incitar a discussão a esse respeito, já que 
a experimentação nessa área tem relevante contribuição na formação do sujeito pensante. 

Os dados foram coletados durante as visitas às escolas informantes, assim como 
através de encontros e conversas com os docentes das escolas dos municípios acima citados. 
Assistimos a dez aulas de química na escola estadual Cid Rosaldo, situada na cidade do 
Encanto- RN. 

Durante as aulas observadas as informações foram registradas através de notas de 
campo. Na seqüência realizamos uma atividade prática com alunos da segunda série do 
ensino médio, uma turma composta por vinte e dois alunos, dos quais vinte e um estavam 
presentes. Os alunos preencheram uma tabela com os resultados observados ao misturarmos 
substâncias do cotidiano como água, vinagre, creme dental, entre outros, aos indicadores 
(extrato de repolho roxo e alaranjado de metila), no intuito de observarem a acidez ou a 
basicidade das substâncias. Logo após responderam a um questionário composto de dez 
questões que versão sobre a metodologia utilizada pelo professor ao ministrar suas aulas (os 
alunos foram identificados por meio de códigos xx). 

Também foi aplicado questionários aos professores que lecionam a disciplina de 
Química nas quatro cidades como forma de traçar um perfil do profissional que encontra-se 
responsável por essa disciplina curricular, e que, conforme observou-se  nem licenciatura na 
área dispõe, mas enfrentam com algumas dificuldades a árdua tarefa de lecionar a jovens que 
nem sempre estão dispostos a colaborar com as aulas. Esse fator junto a muitos outros acaba 
interferindo na aprendizagem dos conteúdos de Química e originando um ensino 
desmotivado e que traz sérias conseqüências na formação dos sujeitos. Os dados após 
tabulados foram expressos em gráficos, não apenas como forma de quantificação, mas 
principalmente para possibilitar análise qualitativa. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A análise dos questionários dos alunos e professores mostrou um cenário em que o 

predomínio do ensino tradicional se evidencia, com aulas teóricas mediadas apenas pelo livro 
didático, com raras exceções em que as atividades práticas são desenvolvidas, conforme 
observamos no gráfico abaixo:  
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Figura1- Questionário aplicado aos alunos 

 

Na tentativa de justificar esses dados a partir das falas dos próprios informantes, 
pôde-se mostrar que nenhum dos docentes é licenciado em Química. Constatou-se ao analisar 
os questionários aplicados aos professores, que graduados em matemática lecionam biologia 
e agrônomo leciona matemática e deve-se ressaltar que no alto-oeste potiguar há em torno 
de vinte e sete cidades, e que foram analisadas apenas 15% desse total, ou seja, a pesquisa 
abordou apenas quatro cidades.  

Ao perguntar sobre as dificuldades enfrentadas tanto pelos professores quanto pelos 
alunos, as respostas dos alunos foram várias, mas predominou as dificuldades com o uso de 
fórmulas químicas e cálculos, já nas respostas dos professores um dado que chamou atenção 
foi o fato dos docentes assumirem suas carências e declararem que sentem dificuldades de 
relacionar teoria e prática, observe o que disse um dos professores: “sinto muita dificuldade 
em relacionar a teoria com a prática uma vez que não recebi instruções para fazer uso de 
materiais do laboratório de ciências, especificamente química”. Outros docentes 
mencionaram a falta de disciplina dos alunos, o que resulta na não colaboração das aulas, e ao 
realizar a atividade prática presenciou-se esse retrato porque os alunos ficaram imperativos e 
deu certo trabalho para prender a atenção deles. 

Embora apresente suas limitações às respostas dadas, a pergunta: “que critérios os 
levaram a lecionar Química” disseram que por afinidade com a disciplina e apenas um 
professor citou como forma de complementar a carga horária. Das quatro escolas pesquisadas 
apenas uma não dispões de laboratório de Química, as demais dispõem, mas conforme 
disseram os professores não são usados de forma adequada nem freqüente porque falta, 
além da formação adequada, tempo para planejar aulas práticas, haja vista a carga horária 
excessiva e até o fato de dois dos professores pesquisados não serem do quadro efetivo e 
precisarem realizar outras atividades.  

A articulação entre teoria e prática inexiste, quando muito os professores citam 
exemplos do cotidiano que ajudam a elucidar as explicações, mas no geral predomina as aulas 
teóricas. Para mudar essa realidade os alunos sugeriram algumas mudanças, observe:  
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Figura 2- Sugestões dos alunos para melhoria das aulas de química 

 

Uma parte significativa dos alunos, 67%, sugere que as aulas práticas devem fazer 
parte da metodologia adotada pelo professor, mas essa resposta traz consigo um invólucro 
porque os professores mencionaram que os alunos não cooperam no desenrolar das aulas e 
somos conscientes que uma aula prática requer mais tempo de elaboração, pré-teste dos 
procedimentos e de modo abrangente a atenção e colaboração dos alunos. 

Os professores foram unânimes ao afirmarem que há relevância na associação entre 
teoria e prática para as aulas de química, merece destaque o posicionamento de um dos 
docentes: 
 

Desperta no aluno a curiosidade pelo assunto e, por conseqüência o estimula a 
aprender, pois a partir do momento em que o estudante percebe que a química está 
presente no seu dia-a-dia e o seu estudo o ajuda a entender muitas coisas, passa a se 
interessar mais pela matéria como um todo. Em outras palavras, ele entende a 
importância do seu entendimento para a vida. 

Ao questionar se as metodologias usadas pelos professores contribuem para 
convivência científica dos alunos, os professores disseram que sim, mesmo fazendo uso de 
aulas teóricas, na maioria das vezes, buscam travar discussões que suscitam um 
amadurecimento do conhecimento e despertem nos discentes a curiosidade e a capacidade 
de análise crítica da realidade, não foi possível perceber se isso se evidencia dado que apenas 
dez aulas foram observadas na escola em que a atividade prática foi aplicada, e nessas aulas o 
professor concluiu a explicação sobre ácidos e bases e fez uma atividade escrita. 

De modo geral observou-se pouco interesse dos discentes ao participarem da aula 
prática, pouca atenção e muitas conversas paralelas que atrapalharam o desenvolvimento da 
atividade, mas sabe-se que essa é a realidade de nossas escolas estaduais e temos que 
preparar não só quanto à apresentação dos conteúdos e metodologias, mas também preparar 
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o espírito para lidar com os jovens do ensino médio que passam por mudanças de humor e 
não tem seus objetivos muito bem definidos.    
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A realização desse trabalho permitiu perceber que a realidade da sala de aula das 

escolas pública é complexa e diversa, ao confrontar as visões dos docentes e discentes 
percebeu-se que são na verdade um ethos de representação social, o docente fala de seu 
lócus social e assume a sua postura de planejar e ministrar as aulas mesmo que não tenham 
formação na área, e os discentes por outro lado, reclamam mudanças nas metodologias e na 
associação entre teoria e prática, mas não demonstram participação efetiva quando essas 
aulas são desenvolvidas. 

Dessa forma a freqüência de atividades práticas pode mudar a postura dos alunos e 
contribuir efetivamente para construção do conhecimento, afinal é esse o papel da associação 
entre teoria e prática aperfeiçoar os conhecimentos, despertar a curiosidade e oportunizar 
novas descobertas científicas. 

Passou-se a perceber, pelas leituras e pesquisas feitas, que a química exerce um 
papel ainda muito pequeno nas escolas de ensino médio porque ainda restringe-se a 
memorização de fórmulas e que na maioria das vezes as aulas são ministradas por docentes 
sem formação na área que sentem dificuldades em trabalhar a teoria de forma consistente, e 
principalmente não desenvolvem aulas práticas por não terem conhecimento, habilidades e 
tempo para planejar aulas que façam uma associação entre teoria e prática. 

Espera-se que esse artigo contribua com essa discussão e possa ampliá-la tentando 
dirimir muitos dos problemas detectados pela pesquisa e, que os futuros licenciados em 
química possam efetuar a tarefa docente de forma mais eficiente na apreensão dos 
conteúdos, possibilitando aos discentes a percepção da relevância da química para sua 
vivência diária.   
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RESUMO  
 

Acredita-se que buscando o interesse dos 
educandos o processo ensino aprendizagem tenha 
maiores chances de êxito, iniciamos a confecção do jogo 
didático “QUI-MICO” que tem por objetivo buscar o 
interesse dos alunos das escolas estaduais atendidas 
pelos alunos bolsistas do Programa de Bolsas de 
Iniciação a Docência-PIBID/CAPES do Instituto Federal de 
Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN, 
Campus Apodi. Fazer com que eles conheçam e 

aprendam sobre alguns objetos utilizados no laboratório 
de química. Após a elaboração da dinâmica, fomos 
diretamente à sala de aula para aplicar o jogo, e 
utilizando o método de observação e aplicando um 
questionário avaliamos o resultado do projeto.   

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: QUI-MICO , laboratório, jogo, escolas, projeto. 

 

QUI-MICO, A NEW METHOD TO KNOW LABORATORY INSTRUMENTS AND THEIR FUNCTIONS.  

ABSTRACT  
 

Believing that the interest of students pursuing 
the teaching learning process has a greater chance of 
success, we began teaching the making of the game 
"QUI-MICO " which aims to seek the interest of students 
from state schools attended by scholarship students of 
the PIBID/CAPES Federal Institute of Science and 
Technology-Rio Grande do Norte-IFRN. Ensure that they 

know and learn about some objects used in the 
chemistry lab. After the development of dynamic, we 
went directly to the classroom to apply the game, and 
using the observation method and applying a 
questionnaire evaluating the project outcome.  

 

 

 KEY-WORDS:  QUI-MICO, laboratory, game, schools, project. 
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QUI-MICO, UM NOVO MÉTODO PARA SE CONHECER INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO E 

SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Ensino Básico no Brasil, de acordo com o Plano Nacional de Educação, Lei nº. 
10.172/2001 deve garantir a elevação global do nível de escolaridade da população, a 
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e 
regionais, dentre outros. (BRASIL, 2009).  

Temos conhecimento que o ensino ofertado pelas escolas estaduais é de uma 
qualidade contestável, existem diversas formas para se explicar o insucesso do ensino no país, 
principalmente na área de química. Falta de professores, muitas escolas não dispõem de 
laboratórios, laboratórios inativos e a falta de interesse dos alunos. A falta de interesse pode 
estar diretamente relacionada à pedagogia tradicional, dessa forma as aulas ficam menos 
atrativas, através de novas metodologias, tentamos buscar o interesse e participação do aluno 
em sala de aula e utilizando o método da observação e com a aplicação de um questionário 
analisamos o resultado do jogo.  

Foi de fácil percepção o entusiasmo dos alunos ao saberem que existia uma novidade 
nas aulas, onde houve a dinâmica em que todos os alunos participaram e interagindo, 
facilitando a socialização e fortalecendo o laço de amizade entre os mesmos, professores e 
bolsistas. Foi perceptível também a fácil compreensão que os alunos tinham ao relacionar as 
imagens dos objetos com as suas funções, dessa forma todos saíram da aula conhecendo 
teoricamente vinte diferentes objetos utilizados em laboratório, assim alcançamos os nossos 
objetivos e vimos que o projeto contribuiu para inovar nas aulas de química do ensino médio 
das escolas estaduais atendidas pelo programa. 
 
OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da 
Química, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, por meio da 
análise e construção de diferentes recursos didáticos para fazer uso do conhecimento de 
forma integrada e articulada. 

Valorizar o ensino de conceitos químicos pela aplicação do conhecimento em situações 
contextualizadas, favorecendo a socialização dos alunos.  

Analisar a prática educativa e seus elementos constitutivos considerando a 
importância da participação ativa do aluno no processo de construção do conhecimento.  

Melhorar o rendimento dos alunos da rede pública de ensino da cidade de Apodi – RN. 
 

O ENSINO DE QUÍMICA EM APODI-RN 
 
Como em todo o país, o ensino de química nas escolas estaduais é de qualidade 

contestável, existem diversos motivos para justificar esse motivo, principalmente por ser um 
profissional mal remunerado, poucas pessoas se entusiasmam para entrar em um curso de 
licenciatura, por isso a falta de professores, também a estrutura que a escola disponibiliza que 
pode não ser das melhores e por fim a falta de interesse dos alunos, que pode ser explicada 
por infelizmente o ensino de química estar muito ligado á pedagogia tradicional onde Libâneo 
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diz que “A atividade de ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta a matéria... O 
aluno é, assim, um recebedor da matéria e sua tarefa é decorá-la”. (LIBÂNEO, 1994, p. 64). 

Sabemos que em Apodi não existem escolas estaduais com laboratórios que 
apresentam estruturas de boa qualidade, existem escolas que não possuem, outros estão 
fechados sem funcionamento. A LDB diz que “A compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina” (BRASIL, 1996). Para o ensino de química é de fundamental a relação entre teoria e 
prática, facilitando a contextualização do assunto e melhor aprendizagem dos alunos. Pelo 
fato dos laboratórios não possuírem os equipamentos e vidrarias necessárias para o 
funcionamento, os alunos acabam sendo prejudicados por não poderem ter oportunidade de 
conhecer novos horizontes para o estudo da química, por isso tentamos construir uma visão 
sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da Química, estabelecendo 
conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, por meio da análise e construção de 
diferentes recursos didáticos para fazer uso do conhecimento de forma integrada e articulada, 
valorizando o ensino de conceitos químicos pela aplicação do conhecimento em situações 
contextualizadas, favorecendo a socialização dos alunos. Dessa forma buscamos proporcionar 
um primeiro contato com alguns materiais utilizados em laboratório, com a confecção deste 
jogo os alunos tem a oportunidade de conhecer vinte novos objetos utilizados no laboratório 
de química e ainda conhecer as suas funcionalidades. 

 
METODOLOGIA 

Para obter os resultados, o projeto foi dividido em duas etapas. Na primeira parte, a 
confecção do jogo, que na ocasião um dos bolsistas quem criou a arte, utilizando o software 
Corel Draw. Foram feitas 21(vinte e uma) cartas diferentes, que 20 (vinte) delas são materiais 
utilizados em laboratório e uma (1) o mico. Foram impressas duas vias de cada carta para 
serem feitos os pares, onde uma dessas cartas é nomeada como “MICO”. 

A arte foi levada até a gráfica, onde foi impressa, cortada e plastificada, após o 
recebimento do trabalho completo, nos direcionamos até a escola para a aplicação do jogo. 
Os resultados da primeira etapa estão expostos nas imagens abaixo (Figuras 1 e 2). 

             
Figura 1. Carta MICO    Figura 2. Carta representando Béquer 

 
A segunda etapa foi a aplicação do jogo, o QUI-MICO é aplicado da seguinte maneira: 

Deixa somente uma carta de mico entre os pares e traçam-se as cartas. Algum jogador divide 
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as cartas entre os demais jogadores, onde um ficará com uma maior quantidade de cartas. O 
jogo começa quando o jogador que possui mais cartas permite que o jogador ao lado possa 
remover, sem ver, uma das cartas de sua mão, dando continuidade ao jogador seguinte. Ao 
formar um par, o jogador deve mostrar o par feito e ler a função do objeto utilizado no 
laboratório, dar-se-á continuidade até sobrar um jogador, este com o “mico” na mão, será o 
jogador que perdeu o jogo. 

 

 
 

Figura 3: Alunos da segunda e terceira séries da E.E P. Gerson Lopes. 
 

Aplicamos o questionário contendo questões fechadas, em que vinte e quinze (15) 
alunos responderam, com as respostas do questionário vimos que todos os nossos objetivos 
contidos foram cumpridos com sucesso, vimos que o trabalho realizado pelo coordenador, 
professores monitores e bolsistas PIBID vem agradando a grande maioria dos alunos das 
escolas atendidas, o que nos motiva a buscar e desenvolver novas metodologias de aula. 
Podem-se observar as respostas dos alunos de acordo com os dados dos gráficos (Figuras 4-
9). 
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Figura 4. Gráfico do questionamento sobre a importância da química para o cotidiano. 
 
 

 
Figura 5. Gráfico representando a forma que a química é trabalhada em sala de aula 

 
 

 
Figura 6. Gráfico representando a qualidade do trabalho dos alunos-bolsistas do IFRN. 
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Figura 7. Relação dos jogos com a motivação para aprender química. 

 
 

 
Figura 8. Questionamento sobre aplicação de outros jogos 

 

Figura 9. As opiniões dos alunos (números absolutos) sobre interesse, aproveitamento, 
aprendizagem e dinâmica relacionadas ao jogo. 
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 Pode-se concluir que o aproveitamento dos bolsistas, dos alunos atendidos e da Escola 
Estadual foi bastante significativo, onde as mesmas não possuem laboratório bem equipados 
e com pouco funcionamento, houve um grande interesse e uma melhor aprendizagem por 
parte dos bolsistas e dos alunos atendidos pelo projeto. Nesse contexto observa-se o êxito na 
confecção deste jogo, nos motivando a buscar novas metodologias para o auxílio do ensino de 
química. 
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RESUMO  
 
O interesse dos pesquisadores em torno das argilas vem 
aumentando ao longo dos anos devido ao seu baixo 
custo e sua vasta possibilidade de aplicação. Nessa 
direção o presente trabalho detalha sobre reações de 
modificação superficial de um mineral argiloso 
reestruturado, cujas propriedades estruturais são 
bastante atraentes para produção de nanohibridos o 
que poderá agregar valor ao produto direcionando para 
diversas áreas tecnológicas. A paligorsquita natural foi 
submetida a tratamento ácido a diferentes 

concentrações, posteriormente, foi caracterizada por 
Difratometria de Raio-X (DRX), Microscopia eletrônica de 
Varredura (MEV) e Espectroscopia na Região do 
Infravermelho (IV) através das quais se verifou que suas 
propriedades texturais foram ampliadas em relação à 
paligorsquita original. 

. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Química de Materiais, minerais argilosos, paligorsquita. 

 

RESTRUCTURING OF PALIGORSQUITA  BY ACID TREATMENT AS A SUPPORT FOR PURPOSES  
SILYLATING AGENT  IN ADSORPTION OF HEAVY METALS 

 
ABSTRACT 
 
Researchers’ interest around the clay has been 
increasing over the years due to its low cost and the 
possibility of its wide application. In this sense the 
present work on details of surface modification 
reactions of clay restructured mineral, whose structural 
properties are very attractive for the production of 
nanohybrid which can add value to directing for various 
technology areas. The natural palygorskite laid under to 
acid treatment at different concentrations, after that, it 

was characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and Absorption 
Spectroscopy in the Infrared Region (IR) through which 
we could verify that their textural properties were 
enlarged in relation to the original palygorskite. 

 

 

 

 KEY-WORDS: Chemistry of Materials, Clay minerals, palygorskite. 
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REESTRUTURAÇÃO DA PALIGORSQUITA POR TRATAMENTO ÁCIDO COMO SUPORTE PARA 

AGENTES SILILANTES COM FINS NA ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinquenta anos, o interesse no estudo em torno das argilas vem 
acentuando, principalmente no que diz respeito a sua composição, estrutura e propriedades 
fundamentais dos seus constituintes e dos solos. As formas de ocorrência e a relação das 
argilas com suas propriedades tecnológicas têm sido também muito estudadas (WYPYCH, F., 
SATYANARAYANA, K.G., 2004). Devido ao seu baixíssimo custo, elas podem ser utilizadas 
como carga nas indústrias de plástico, tintas, inseticidas, produtos farmacêuticos e 
veterinários, com a finalidade de aumentar o volume e modificar as propriedades desses 
materiais (COELHO, A.C. V, SANTOS, P.S., SANTOS, H.S, 2007). Nesse trabalho, aborda-se o uso 
de minerais argilosos reestruturados visando obtenção de materiais híbridos 
nanoestruturados através da interação com compostos orgânicos de funcionalidades 
específicas. Isso tem despertado interesse científico porque as mais recentes tecnologias 
requerem materiais com combinação de propriedades que não são encontradas nos materiais 
convencionais como os minerais argilosos puros.  

A reestruturação dos minerais argilosos consiste em um tratamento ácido que é feito 
com ácidos inorgânicos, sob elevadas temperaturas, onde os cátions estruturais de Al, Fe e 
Mg são dissolvidos migrando das folhas tetraédricas ou octaédricas, aumentando a sua área 
superficial. Os materiais híbridos orgânico-inorgânicos têm sido preparados pela combinação 
de componentes orgânicos e inorgânicos e constituem uma alternativa para a produção de 
novos materiais multifuncionais (LIU, P., 2007), com uma larga faixa de aplicações. 
Normalmente as características desejadas não são encontradas em um único constituinte e a 
combinação adequada dos componentes tem levado à formação de materiais que 
apresentam propriedades complementares, que não são encontradas em uma única 
substância.  

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Filossilicatos - estrutura 
Os silicatos são compostos formados por unidades estruturais extremamente estáveis 

contendo tetraedros, representados por SiO4, os quais devido a diferentes arranjos 
estruturais podem formar diferentes grupos de compostos. A estrutura dos silicatos pode 
consistir em tetraedros independentes, como arranjos de grupos tetraédricos múltiplos, 
cadeias simples, cadeias duplas ou faixas, folhas ou armações tridimensionais (MARTÍN et al, 
2008). 

Uma classe importante dos silicatos são os filossilicatos cuja estrutura de átomos está 
arranjada em folhas. Compõem essa estrutura grupos de composição MO4, sendo que M 
representa um cátion em coordenação tetraédrica, normalmente Si4+, Al3+ ou Fe3+, que estão 
unidos entre si formando uma camada tetraédrica. A camada tetraédrica (T) está constituída 
por hexágonos formados de 6 tetraedros unidos entre si, contendo em seus vértices oxigênios 
com valências livres, apontando no mesmo sentido. Cada uma dessas camadas poderá unir-se 
a outra, como por exemplo, a unidades octaédricas (O) de hidróxidos metálicos que tenham 
valências livres apontando em sentido oposto, em relação à camada tetraédrica, formando 
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uma estrutura do tipo 1:1 conforme figura 1a. Outro arranjo poderá ser obtido pela união de 
duas camadas tetraédricas em sanduíche com uma octaédrica originando as estruturas 
denominadas 2:1 conforme figura 1.1b.  

2.2.  Ativação ácida dos filossilicatos 

 A lixiviação seletiva ou tratamento ácido é um método importante na preparação de 
materiais porosos que incluem carbono ativado e a obtenção de sílicas porosas (OKADA Et al, 
2005). O tratamento ácido em vários filossilicatos constitui um método simples, efetivo e de 
baixo custo na obtenção de sílicas porosas. 

O tratamento com ácidos apresenta três objetivos: dissolver alguma impureza do 
filosilicato; substituir o cálcio e outros cátions intercalados por cátions hidroxônio H3O+; e 
dissolver, nas folhas octaédricas das camadas 2:1 (próximo a superfície dos empilhamentos ou 
em suas bordas), alguns cátions como Mg2+, Al3+, Fe3+ ou Fe2+. 

A montmorilonita ativada por ácido é a mais utilizada na produção industrial, e por isso 
também, é a mais estudada.  

Para a paligorsquita, a ativação pode remover impurezas, mudar a composição pela 
remoção parcialmente o Fe, Mg e Al, gerar mais grupos ativos OH- na superfície, aumentar a 
área superficial e o volume dos poros bem como o número de sítios de adsorção por 
desagregação de suas partículas, porém sem destruir as suas fibras (ZHANG et al, 2010).  

2. 3 Descrição do filosilicato selecionado – Paligorsquita 

A paligorsquita é um filosilicato hidratado do tipo 2:1, apresentando uma estrutura 
cristalina porosa, na qual é constituída por camadas em forma de fitas com duas camadas 
tetraédricas ligadas por uma camada octaédrica central por meio de oxigênios comuns 
formando uma estrutura fibrosa (POST et al, 2007). Ou seja, os oxigênios basais do ápice das 
folhas tetraédricas são invertidos periodicamente com respeito às bases tetraédricas. 
Enquanto isso, as folhas octaédricas possuem cátions periodicamente suspensos na sua 
esfera, cuja coordenação é completada com moléculas de água coordenadas. Das cinco 
posições octaédricas que existe na estrutura da paligorsquita apenas quatro das posições 
estão disponíveis. A Figura 1 representa a estrutura idealizada da paligorsquita. 

 

Figura 1:  Estrutura da paligorsquita (Vermelho = Oxigênio, Laranja = Silício, Pink = Magnésio e 
Cinza = Hidrogênio). 

A composição química da célula unitária da paligorsquita é a seguinte: 
(Mg,Al)xSixOx(OH)2(OH2)4.4H2O 
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A estrutura da paligorsquita possui assim alguns tipos de sítios ativos para adsorção 
(SUÁREZ et al, 2006): os íons oxigênios da camada tetraédrica, moléculas de água 
coordenadas por íons metálicos; os grupos silanóis (SiOH) e os canais. 

2. 4 Modificação química de filossilicatos e adsorção 

A modificação química dos minerais argilosos pode ser estabelecida por diferentes 
métodos, como adsorção de espécies orgânicas nos poros de um suporte, construção de 
moléculas orgânicas em várias etapas dentro dos poros de um suporte, imobilização do grupo 
com a funcionalidade desejada no suporte pela formação de ligação covalente e síntese direta 
formando um produto final. A escolha do método reacional dependerá da natureza do 
material e da aplicação a que se destina (FONSECA et al, 2003). Dentre os métodos mais 
utilizados para os silicatos está a síntese de silicatos híbridos inorgânico-orgânicos por reações 
que partem de uma matriz precursora, na qual um agente orgânico modificador é incorporado 
à superfície do material e/ou no espaço interlamelar (FONSECA et al, 2003). 

Os filossilicatos apresentam inúmeras características atrativas em suas estruturas: os 
grupos hidroxilas; os sítios ácidos de Brønsted e Lewis; os cátions interlamelares trocáveis e 
diferentes reatividades químicas nas folhas tetraédricas (SiO4) e nas folhas octaédricas 
(Mx(OH)y M=Al, Mg, Fe, Si). Neste caso, estas superfícies cobertas de grupos hidroxilas, 
possibilitam a partir de sua polaridade natural a formação de ligações de hidrogênio com 
outras moléculas; ao mesmo tempo em que funcionam como ácidos de Brønsted (AIROLDI, 
2008). 

A imobilização destes reagentes à superfície e/ou entre as lamelas dos filossilicatos se 
destina a inúmeras aplicações tecnológicas, das quais serão destacadas na catálise, nos 
sensores químicos e na adsorção de substâncias poluentes. 

2.5 Adsorção 

O processo de adsorção ocorre geralmente quando um sólido adsorvente é colocado 
em contato com a espécie a ser adsorvida, o adsorbato. O adsorbato é um gás ou um soluto 
que está dissolvido num solvente, pelo qual a matriz possui certa afinidade (ADAMSON 1990). 

No processo de adsorção, a força das ligações entre o adsorbato (átomos, moléculas 
ou espécies), e o adsorvente (superfície) caracteriza o processo ocorrido. 

Na adsorção física, o adsorbato é adsorvido sem que haja mudanças em sua natureza 
química, ou seja, não ocorre nem a formação, nem o rompimento de ligações químicas. Esse 
tipo de adsorção ocorre quando um átomo ou uma molécula é preso à superfície de um sólido 
adsorvente por forças de van der Waals. Por outro lado, na adsorção química, o adsorbato 
sofre mudanças no seu ambiente químico, ocorrendo à formação de ligações químicas entre o 
adsorbato e o adsorvente (superfície). Por isso, o adsorvente e o adsorbato devem ser vistos 
juntos como uma nova entidade única (ADAMSON 1990). Este tipo de adsorção ocorre 
quando um átomo ou molécula é preso à superfície de um sólido adsorvente através de 
recobrimento, envolvendo a transferência ou emparelhamento de elétrons com formação de 
fortes ligações químicas. 

Diversas aplicações são destinadas e empregadas junto aos filossilicatos a partir de 
suas propriedades adsortivas. 
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2. 6.  Adsorção de metais pesados e outros poluentes 

A poluição ambiental é uma conseqüência do processo de industrialização, e é um dos 
grandes problemas a serem resolvidos. Os metais pesados e os poluentes orgânicos, não são 
biodegradáveis e se tornam excessivamente prejudiciais a saúde humana e a outros sistemas 
vivos, quando excedem os níveis toleráveis (EL-BAYAA et al, 2009). 

Tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos anos para a remoção de substâncias 
tóxicas poluentes das soluções aquosas. As técnicas mais importantes são a precipitação 
química, filtração e osmose reversa. Porém, o processo de adsorção aparece como o preferido 
para a remoção de substâncias tóxicas poluentes de águas, por ser eficaz, versátil, econômico 
e simples (EL-BAYAA et al, 2009).  

Os filossilicatos e entre eles os minerais argilosos apontam como excelentes materiais 
adsorventes, devido a sua elevada área superficial, estabilidade química e mecânica, alta 
capacidade de troca catiônica e os sítios ácidos de Brønsted e Lewis. Por isso, vários estudos 
estão sendo desenvolvidos envolvendo filossilicatos na remoção dessas substâncias tóxicas 
das soluções aquosas (EL-BAYAA et al, 2009).  

É comum o processo de adsorção com filossilicatos modificados quimicamente. 
GUIMARAES et al 2009, funcionalizaram a montmorillonita, oriunda de Campina Grande – PB, 
com o agente sililante mercaptopropiltrimetoxisilano, para a adsorção de metais pesados. 
Existem também estudos que mostram a vermiculita (ALVES, 2009,), a caulinita (AL-
HARAHSHEH et al, 2009), a sepiolita (LAZAREVIC et al, 2010) e paligorsquita (CHANG et al, 
2010), modificadas sendo usadas como adsorventes para metais pesados.  

A paligorsquita ativada e impregnada com ferro de valência zero foi utilizada para 
remoção de azul de metileno, os resultados mostram que em cinco minutos de reação a 
concentração do corante diminuiu de 94mg/L para 20mg/L (FROST et al, 2001).   

3.  Metodologia 

3.1 Reagentes 

As amostras de paligorsquita natural foram provenientes da região de Oeiras-PI, cuja 
composição química e caracterização foram determinadas por técnica espectroscópica. Os 
reagentes utilizados para a purificação da argila foram: Ácido clorídrico A.T (MERCK) Ácido 
Cítrico A. T (MERCK) peróxido de hidrogênio P.A (MERCK) e cloreto de sodio P.A (CARLOS 
ERBA). O reagente utilizado para fazer a ativação ácida da paligorsquita foi o ácido clorídrico 
(VETEC) 

3.1.1  Obtenção das matrizes a partir da paligorsquita 

3.1.1.1  Eliminação da matéria orgânica 

A argila em seu estado natural pode conter material orgânico, madeira, material em 
decomposição e outros em grandes quantidades, o que não interessa já que esse material 
poderia vir a interferir em reações futuras as quais a argila será submetida. A matéria orgânica 
pode ainda produzir alargamento dos picos na analise por difração de raios-X. A matéria 
orgânica pode ser removida quimicamente utilizando um agente oxidante.  
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Inicialmente 200 g da argila foram lavados com água e em seguida secos por dois dias a 
temperatura ambiente. Em seguida foi adicionada a esta argila sob agitação, uma solução 
tampão de acetato de sódio e acido acético pH 5,0. Mantendo-se a agitação, aqueceu-se a 
solução a temperatura de aproximadamente 313 K. Foram então adicionados 120 cm-3 de 
peróxido de oxigênio 100 volumes, e manteve-se as condições por três dias. Passado-se esse 
tempo a mistura foi centrifugada e lavada por três vezes com água deionizada. 

3.1.1.2  Argila monoiônica 

              A argila obtida anteriormente foi posta em uma solução de NaCl 1 mol dm-3, durante 
72 horas sob agitação a uma temperatura de 313 K. Este procedimento foi repetido por duas 
vezes. Finalmente a argila foi lavada com água deionizada e seca o vácuo em temperatura 
ambiente.  

3.1.1.3 Ativação ácida da paligorsquita 

A ativação acida foi realizada partindo-se da amostra de argila obtida anteriormente; 
adicionou-se 10 cm-3 de solução de HCl a 1,0 mol dm-3, 2,0 mol dm-3 por grama da argila 
limpa, mantida sob agitação a 368 K durante 4,0 h. Em seguida a mistura foi decantada e o 
solido obtido foi lavado exaustivamente com água deionizada . 

A paligorsquita pura foi denominada PA e a paligorsquita ativada com ácido, PA, será 
seguida por um número que indica a concentração do acido utilizado no tratamento (1 e 2, 
mol dm-3), 

3.2.3. Caracterizações 

3.2.3.1. Determinações espectroscópicas 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos compostos foram obtidos no 
espectrofotômetro Bomem, Serie MB, com transformada de Forrier, TF, com resolução de 4  
cm-1 pelo  método  da  pastilha  de brometo  de  potássio  com  1%  em  massa  da  amostra.  O 
número de varreduras foi 30. 

3.2.3.2. Difração de Raio-X, DRX. 

As medidas de difração de Raios-X foram realizadas em um difratometro Shimadzu 
modelo XD3A, trabalhando com uma diferença de potencial no tubo de 30KV e uma corrente 
elétrica de 20mA. A varredura foi feita na faixa de 2q de 1,7 a 40 graus. A radiação utilizada foi 
a KaCu.Todas as medidas foram realizadas através do método do pó. Estas medidas foram 
importantes para identificar a cristalinidade, e se houve possíveis intercalações no material. 

3.2.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

As micrografias foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura por detecção 
de elétrons secundários em um microscópio Jeol JSTM-300, as amostras foram recobertas 
com uma fina camada de carbono por metalização em um instrumento da Plasma Science. 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1  Análise química 
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A composição química é utilizada na identificação de seus constituintes, ou seja, 
podem-se determinar as percentagens dos óxidos presentes nos argilominerais precursores e 
modificados. A analise química, geralmente, é realizada segundo o método clássico que, 
apesar de demorado, permite a obtenção de resultados bastante precisos. As determinações 
usuais são: perda ao fogo, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O. Nesse procedimento 
analítico foi utilizada a paligorsquita natural, cujo resultados da analise química são 
apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 - Analise química da paligorsquita natural 

Constituintes   (SiO2) Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O MgO K2O 

Percentuais 43,9 12,47 7,05 4,85 0,09 5,05 2,09 

 

A perda ao fogo (aquecimento a 1276 K) de 18,93% deve-se, principalmente, a água 
intercalada de coordenação e a decomposição dos grupos hidroxilas dos argilominerais e dos 
hidróxidos presentes como Al(OH)3, Fe(OH)3. Alem destes, compostos como matéria orgânica, 
sulfetos, carbonatos e sulfatos, se presentes, estão também incluídos nesta determinação. 

A ativação dos sólidos pelo tratamento ácido foi acompanhada pela analise química dos seus 
principais constituintes, listados na tabela 1.2 

Tabela 1.2 - Analise química da paligorsquita natural e dos sólidos ativados 

Constituintes SiO2(%)   Al2O3(%)      Fe2O3(%)    CaO(%) Na2O(%) MgO(%) 

PA 43,9 12,47           7,05             4,85 0,09 5,05 

PALIacd 1 
PALIacd 2 

57,45 
58,16               

13,29           7,44            0,08 
12,87           7,71            0,05 

0,06 
0,09 

3,70 
3,50 

 

Os dados da analise química demonstram a diminuição no teor do Mg das folhas 
octaédricas, havendo a preservação do Si Al e Fe no esqueleto inorgânico, a medida em que se 
eleva a concentração dos ácidos 

2.3.2 Difratometria de Raios-X 

A paligorsquita por ser um mineral argiloso fibroso permite na maioria das vezes, 
reações apenas na sua superfície. A partir da análise dos DRX busca-se identificar e comprovar 
a estrutura do material, assim como a presença de outros minerais como impurezas. A figura 
2 mostra o difratômetro da paligorsquita pura tratada. 
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Figura 2 - Difratometria de Raios – X da paligorsquita natural tratada. 

O primeiro pico está relacionado ao espaço basal da paligorsquita correspondendo a 
2θ = 8,52 equivalente a uma distancia interlamelar de 10,37 A°; os picos 2θ = 13,9 e 2θ = 16,5 
que equivalem a uma distancia interlamelar de 6,3 A° e 5,4 A° respectivamente correspondem 
as camadas Si – O – Si cristalino da argila (ARAUJO MELO et al 2002), O pico 2θ = 12,2 de 
d=7,20 A° corresponde há um óxido hidratado contendo cátions de sódio e magnésio 
apresentado entre as camadas (FROST et al, 2009). Pode-se observar ainda impurezas de 
quartzo no pico 2θ = 26,7 que correspondem a distancia de 3,35 A° (AL – HARAHSHAH et al, 
2009). Os picos 4,25 A° e 4,47 A° representam respectivamente os planos 040 e 121 (FROST et 
al 2009)A modificação química das amostras de paligorsquita foram acompanhadas pela 
difratometria de Raios – X como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 - Difratometria de Raios – X da Pali (-), Paliac1(-) e paliac2(-) 

Esses dados estão melhores explicitados na tabela 2 

 

 

Tabela 2 - Dados das séries da paligorsquita  pura e lixiviada. 

Amostras     d (A°)   
PA  10,37 7,20 5,43 4,49 4,27            3,35    
PALIacd1 10,49 7,20 5,40 4,48 4,27 3,36 
PALIadc2 10,49 7,20 5,43 4,46 4,25 3,35 
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 A paligorsquita por ser um material fibroso não houve nenhuma mudança 
significativa do material após a lixiviação (GIUSTETO, R.; WAHAYUDI, O., 2010) como mostra a 
tabela 2.1, além disso a concentração de ácido foi muito baixa para se detectar alguma 
mudança. Em estudos posteriores serão utilizadas maiores concentrações de ácidos. 

2.3.3. Espectroscopia na Região do Infra-vermelho 

A posição das bandas identificadas pelo infra-vermelho foi dividido em três regiões, 
sendo: a região 3700-3200 cm-1 denominada de região de alta freqüência; a região 
compreendida entre 1700-1600 cm-1 chamada de média freqüência; e, por fim, a região de 
baixa freqüência que vai de 1300-400 cm-1 (CAI, Y.; et al, 2007). 

Na amostra da paligorsquita pura tratada (PA), na sua região de alta frequência, a 
banda 3548,7 cm-1 da paligorsquita está associado com a vibração de estiramento dos grupos 
hidroxila que estão coordenados ao magnésio octaédrico e ao silício tetraédrico (CHANG, Y.; 
et al, 2011). A banda 3581,5 cm-1 é atribuída a Mg2OH (CAY, Y.; et al, 2007). Por último, a 
banda 3421,4 cm-1 é atribuída aos modos de estiramento simétrico molecular da água 
coordenada com o magnésio (ou cátion alternativo da paligorsquita) nas bordas dos canais 
(CHANG, Y.; et al, 2011). Já na região de baixa freqüência, uma banda assimétrica aparece em 
1650 cm-1 devido ao modo de deformação do HOH da água coordenada, adsorvida e zeolítica 
(CHANG, Y.; et al, 2011). E, na região de baixa freqüência (figura Pali), a banda 1033,7 cm-1 é 
atribuída aos modos assimétricos de estiramento do Si-O-Si (CHANG, Y.; et al, 2011). A banda 
985,55 cm-1 é atribuída a vibração do Si-OH (CHANG, Y.; et al, 2011). Em 642,24 cm-1 inclui 
vibrações M-O do octaédrico, onde M= Al, Mg (CAY, Y.; et al, 2007). A banda 470,59 cm-1 está 
relacionado a folha tetraédrica Si-O. Finalmente, a banda 432,02 está ligado as curvas de Si-O-
Si (FROST, R. L.; et al, 2001). 

As amostras do material modificado também foram caracterizadas por espectroscopia 
de absorção na região do infravermelho, como mostra a fig. 4 abaixo. 

 
Figura 4 - Espectros na região do infravermelho da Pali (-), paliac.1 (-), paliac.2 (-) 

Observando atentamente os espectros da paligorsquita ácida (PALIac1, PALIac2) e 
comparando com a paligorsquita pura tratada, percebe-se que não há mudanças significativas 
na estrutura do sólido, mas é notável uma aumenta de transmitância na banda 985 cm-1 (PA) 
das amostras do material ácido, isso caracteriza o aumento no número de grupos silanois (Si-
OH) devido a lixiviação. 

2.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
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A morfologia das amostras é acompanhada por microscopia eletrônica de varredura, 
MEV.  Os resultados obtidos da paligorsquita pura estão ilustrados na figura 10, Conforme são 
observados, mesmo após a lixiviação a característica do material se mantém. 

 

 Figura 5 - Microscopia eletrônica de varredura da (a) PA, (b) PA1 e (c) PA2. 

Observando a figura 5, nota-se um aumento na área superficial da paligorsquita. O 
aumento da lixiviação influenciou e ampliou as propriedades texturais em relação à 
paligorsquita original, pois com o aumento da área superficial aumenta-se a capacidade 
adsortiva de metais pelo sólido.  

2. Conclusão 

Os filossilicatos naturais e os filossilicatos modificados quimicamente são sólidos com 
alto potencial tecnológico, devido a suas propriedades, como alta resistência e estabilidade 
térmica, elevada área superficial e porosidade e acidez de Brönsted e de Lewis que os colocam 
como materiais com um vasto campo de aplicações. 

A paligorsquita natural foi submetida a tratamento ácido a diferentes concentrações, 
onde suas propriedades texturais foram ampliadas em relação à paligorsquita original, porém 
estudos posteriores devem ser realizados aumentando a concentração do ácido para 3 e 4 
molar, para aumentar ainda mais a área superficial da paligorsquita, além do mais, técnicas de 
caracterização, como análise de área superficial, devem ser realizadas e analisadas para 
melhor compreender a modificação na superfície da paligorsquita. 

Esse campo de investigação, ainda está aberto para muitos estudos, como a natureza 
das ligações químicas estabelecidas entre os reagentes e a superfície dos materiais, assim 
como a energética dessas ligações.  
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RESUMO  
 
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância 
da utilização de materiais recicláveis para a produção de 
recursos didáticos como um meio alternativo de 
dinamizar as aulas ministradas por professores de 
química, ao mesmo tempo incentivando os alunos a 
adquirirem mais interesse pela disciplina. A fabricação 

desse material será contextualizada com o conteúdo 
interdisciplinar apresentado pelo professor em sala de 
aula, destacando processos a reutilização de materiais 
que prejudicariam o meio ambiente se jogados no 
mesmo.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Matérias Recicláveis, Jogos,  Meio Ambiente. 

 

USE OF RECYCLABLE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DIDATIC GAMES IN THE TEACHING 
OF CHEMISTRY: DOMINO PERIODICAL 

 
ABSTRACT  
 

This paper aims to show the importance of 
using recyclable materials for the production of 
teaching resources as an alternative means of 
stimulating classes taught by professors of chemistry at 
the same time encouraging students to gain more 

interest in the discipline. The manufacture of this 
material will be contextualized with the content 
presented by interdisciplinary teacher in the classroom, 
highlighting these processes to reuse materials that 
would harm the environment if thrown in it. 

 

 KEY-WORDS: Recyclable Materials, Games, Environment. 
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UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA A PRODUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NO 

ENSINO DE QUÍMICA: DOMINÓ PERIÓDICO 
 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente estudar química sem uma orientação didática pode ser uma atividade 
exaustiva paras os alunos, considerando as vastas infinidades de símbolos que será abordado 
ao longo dessa ciência. Muitos alunos por sua vez entram em um processo de decorar os 
símbolos da tabela periódica, desde modo é de suma importância que o ensino de química 
seja relevante aos estudantes. O professor tem a necessidade de buscar um recurso para 
facilitar a aprendizagem e tornar as aulas de química mais agradáveis e dinâmicas para os 
alunos, dentre os recursos utilizaremos jogos, que é uma atividade lúdica deste modo 
promove e ajuda os alunos absorverem os conteúdos com maior facilidade, ao mesmo tempo 
em que o educador deixa suas aulas dinâmicas. Assim a partir desta interação os alunos 
desenvolvem estratégias modernas e simples em busca do conhecimento saindo de uma linha 
tradicional despertando a curiosidade do discente e tornando-se assim um aluno ativo. 
Utilizaremos como referencial o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, nele verificam-
se a existência de 20 significados para a palavra jogo: 

 

Jogo (ô). S. m. 1. Atividade física ou mental organizada por um sistema de regras que 
definem a perda ou o ganho. 2. Brinquedo, passatempo, divertimento. 3. 
Passatempo ou loteria sujeito a regras e no qual, às vezes, se arrisca dinheiro. 4. 
Regras que devem ser observadas quando se joga. 5. Jogo de azar. 6. O vício de jogar. 
7. Maneira de jogar. 8. Série de coisas que forma um todo ou uma coleção. 9. 
Conjugação harmoniosa de peças mecânicas com o fim de movimentar um 
maquinismo. 10. Mecanismo de direção de um veículo. 11. Balanço transversal. 12. 
Escárnio, ludíbrio, jigajoga. 13. Manha, astúcia, ardil. 14. Vicissitudes, alternativas, 
vaivéns; jogada, jigajoga. 15. Aposta (1). 16. Comportamento ou atitude de alguém 
que visa a obter vantagens de outrem. 17. Na técnica instrumental, a maneira como 
cada artista se serve dos recursos técnicos próprios ao seu instrumento. 18 Mús. 
Conjunto de registros do órgão ou do harmônico. 19. Psicol. Jogo (1  e 2) empregado 
como meio de investigação ou tratamento psicológico. 20. Teatr. Uma das mais 
antigas composições dramáticas da Idade Média, principalmente da Alemanha, 
França e Espanha, constituída de breves diálogos, cenas e recitações e 
representações em praça pública de trovadores e jograis.[...] (FERREIRA, 2004, p. 
1158) 

 

A confecção desse recurso é baseada em um jogo na sua característica tradicional, 
bastante popular no Brasil e muito utilizado nas brincadeiras com adultos e crianças: O 
dominó. Utilizando as mesmas regras do dominó foi confeccionado o dominó periódico para 
dar apoio e despertar a curiosidade dos discentes para as características da distribuição ou 
classificação de alguns elementos da tabela periódica. Esta atividade foi pensada como uma 
forma de contribuir no preenchimento de uma lacuna existente na formação dos discentes ao 
concluir o ensino fundamental ou mesmo na primeira série do Ensino Médio, que é a 
memorização de vários de elementos e seus respectivos símbolos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para o estudo e desenvolvimento desta pesquisas estudaremos autores como: Barros 
(02818): 
 

 O dia-a-dia do professor é muito dinâmico e requer sempre a execução de trabalhos 
didáticos que estimulem o aprendizado. Esta é uma tarefa inerente ao trabalho 
docente que é comum em todos os níveis de ensino. Uma alternativa para a 
dinamização das aulas é variar as técnicas de ensino empregadas. O 
desenvolvimento de estratégias modernas e simples, utilizando experimentos, jogos 
e outros recursos didáticos, é recomendado para dinamizar o processo de 
aprendizagem em Química.  

 
Também segundo Vygotsky (1989), os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de 
concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em equipe. Do ponto de vista do 
professor, os jogos permitem identificar erros de aprendizagem e atitudes e dificuldades dos 
alunos. As dificuldades para a implementação dos jogos didáticos incluem a perda do caráter 
didático devido à má aplicação dos jogos; o sacrifício de outros conteúdos em função do 
tempo gasto com o jogo; a perda da característica lúdica da atividade pela interferência do 
professor; e dificuldades no acesso aos jogos e às informações que possam subsidiar o 
trabalho do docente. E segundo Roos (2009): 

 
 No Ensino de Química a maneira com que alguns temas são abordados, leva o 

estudante a vê- lá como uma ciência abstrata, já que muitas vezes não consegue 
conceber as idéias de espaço tridimensional, dificultando a aprendizagem. Aos 
professores, cabe buscar alternativas didáticas para reverter o problema, mostrando 
que a Química é uma ciência cujos conceitos e leis são conseqüências diretas do 
comportamento da natureza. 

 
Além de outros autores que iremos buscar ao decorrer do trabalho. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

As observações realizadas na escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres, 
permitiram identificar o uso constante de aulas teóricas em detrimento de aulas práticas na 
disciplina de química, e a ausência de dinamismo no proceder dessas aulas. Este trabalho tem 
como objetivo pesquisar a possibilidade de produzir jogos didáticos com materiais avulsos 
para o ensino de Química dando como o início do trabalho a produção do Dominó Periódico 
acredita-se, com isso, que o uso dos materiais recicláveis favorecerá nas aulas de química, 
bem como seu aprendizado, ajudando e ensinando a importância da reciclagem.  

 
 
 
OBJETIVOS 
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Objetivo geral 
 

• Produzir materiais didáticos voltados para o ensino de química a partir de materiais 
recicláveis. 

 
Objetivos específicos 

 
• Preparar e executar atividades com materiais recicláveis que viabilizem a fabricação de 

jogos para serem utilizados como ferramenta de ensino em sala de aula. 
• Despertar a prática educativa e a participação ativa dos alunos no processo de 

construção do conhecimento.  
• Memorizar os símbolos e os nomes dos elementos químicos, mas conhecidos. 
• Exercitar o raciocínio e a memória dos alunos. 
• Ampliar a capacidade dos alunos se relacionarem em grupos. 
• Melhorar o rendimento dos alunos do 1º ano do ensino médio da rede pública da 

cidade de Apodi – RN. 
 
METODOLOGIA 
 

Dominó Periódico 
 

O dominó periódico (Figura 1) foi desenvolvido a partir de elementos da tabela periódica, 
com números que variam da família 1A a 7A, proporcionando aos alunos a facilidade de 
aprender e conhecer os principais elementos, seus símbolos e onde são encontrados no nosso 
dia-a-dia. Vale ressaltar que o hidrogênio estar em destaque (Figura 1) por não pertencer a 
nenhuma família, pois o mesmo possui propriedades distintas, assim não se enquadra 
claramente em nenhum grupo da tabela periódica, por ter apenas um próton, é colocado na 
família 1A. O dominó periódico possui o mesmo número de peças de um dominó tradicional 
(28 peças).   

 

 

Figura 1 - Foto das peças do “Dominó Periódico”. 

Regras do Jogo e Aplicação 

 O objetivo do jogo é formar o ciclo de peças complementares, colocando todas suas peças 
na mesa antes dos seus adversários. 

 Jogar com no máximo 4 (quatro) pessoas; 
 Embaralhar as peças com as imagens para baixo; 
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 Cada jogador tem direito a 7(sete) peças; 
 O jogo é iniciado com o maior carroção (peças com a maior Família da tabela periódica) 

presente na mão dos jogadores. Exemplo: deve-se começar com o 7A, se não estiver com 
nenhum dos jogadores inicia-se o jogo com o 6A e assim sucessivamente; 

 O segundo jogador é o da direita de quem iniciou o jogo; 
 O próximo jogador deve colocar na mesa uma peça igual a um dos dois lados do jogo; 
 Caso o jogador não possua nenhuma peça igual as das pontas do jogo, ele deve comprar 

novas peças até encontrar uma com um dos lados iguais; 
 Se não sobrar peças quando elas forem distribuídas e um jogador não possuir nenhuma 

peça igual as das pontas, ele perde a vez de jogar; 
 Vence quem colocar primeiro todas as suas peças na mesa de jogo. 
 
Matérias para a confecção do Dominó 
28 caixas de fósforo; 
papel oficio (borrão), 
Cola ou fita adesiva; 
Caneta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O jogo foi aplicado na Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres do  
município de Apodi-RN, para 15 alunos de uma turma de 1° ano do Ensino Médio, em seguida 
foi aplicado um questionário para obtermos informações sobre o que os alunos pensam a 
respeito do jogo, Figura 2. 

 

Figura 2 - Alunos da Escola Estadual utilizando o jogo. 

As Figuras 3-8 mostram os gráficos obtidos dos resultados obtidos após a aplicação do 
questionário. 
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Figura 3- Importância da química no cotidiano. 

 

  

Figura 4- Satisfação na forma de trabalhar o ensino de Química em sala de aula. 

 

Figura 5- Avaliação do trabalho dos bolsistas do IFRN. 

27% 

60% 
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Qual a importância da química para o cotidiano 

muito importante importante indiferente

60% 

40% 

Como a química é trabalhada em sala de aula 

De forma satisfatória De forma irregular De forma ruim

23% 
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satisfatório 

ótimo bom regular péssimo
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Figura 6- Motivação no ensino de Química. 

 

Figura 7- Interesse nos jogos. 

 

 

 

 

100% 

Com o jogo, você acha que ficou mais 
motivado para aprender química 

sim não indiferente

93% 

7% 

Em sua opinião, acha que deveria ter mais 
atividades usando jogos didáticos em sala de 

aula 

sim não indiferente
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Figura 8- Número absoluto de alunos. Em relação ao interesse, 
aproveitamento, aprendizagem e dinâmica do jogo. 

 

Através dos gráficos podemos notar que para os alunos seria bastante interessante 
que os professores utilizassem jogos no decorrer de suas aulas para facilitar o aprendizado e 
deixar as aulas mais dinâmicas. Os alunos depois de terem jogado algumas vezes, 
conseguiram aprender facilmente vários elementos químicos e suas respectivas famílias.  

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados, pode-se avaliar que os jogos são importantes para o ensino e a 
aprendizagem dos alunos. Tais jogos podem servir de suporte para os professores utilizarem. 
Com o intuito de dinamizar suas aulas e motivarem os alunos. Além de aplicar o jogo os 
professores precisam estar atentos aos objetivos que eles desejam alcançar, sabendo explorar 
o jogo para que o aluno possa aprender ao mesmo tempo em que se diverte.  Por fim, o jogo 
foi elaborado para facilitar o aprendizado e influenciar a reciclagem de matérias que iriam 
poluir o meio ambiente. O jogo se mostrou ser uma excelente alternativa para atuar como um 
elemento facilitador no processo ensino-aprendizagem. 
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RESUMO  
 

A vivissecção é sinônimo de “experimentação 
animal”, assim como o empregavam Claude Bernard 
(fisiologista, 1813-1878) e seus discípulos 
contemporâneos de tais métodos. Tal termo é assim 
empregado ainda hoje. Diz a Enciclopédia Americana 
quanto ao vocábulo vivissecção: “o termo se aplica a 
todo tipo de experiência em animais, sejam dissecados 
ou não”. E o grande Merrian-Webster, dicinário utilizado 
nas maiores universidades americanas afirma: 
“vivissecção é toda forma de experimentação em 
animais que provoca sofrimento aos mesmos”. Ou seja, 
o termo vivissecção se aplica a toda experimentação que 
causa sofrimento físico ou psíquico. É uma realidade 
dura, dolorosa, que atormenta a mente com imagens de 
cães, macacos, porcos da índia, camundogos, ratos, 
gatos, porcos, coelhos, mas também cavalos, burros, 
cabras, pássaros, rãs, peixes e toda espécie viva de 
animais, os quais são mutilados, envenenados, 
queimados, congelados, privados de comida, 
esmagados, cortados, escalpelados, infectados com 
doenças, submetidos ao estress, choques e todo tipo de 

privações. Um aspecto inquietante da vivissecção é que 
os pseudos-cientistas, graças à inconfiabilidade do 
modelo animal, promovem ou condenam uma 
determinada descoberta em relação às atuais exigências 
do mercado, não hesitando em reverter ou desmentir 
dados que no passado eram considerados, segundo um 
“establishment” bem consolidado e rentável: a indústria 
da saúde. A grande fraude da vivissecção se baseia sobre 
uma verdade simplíssima: cada espécie é diferente, seja 
metabolicamente ou por outros parâmetros fisiológicos. 
Em consequência, nenhum resultado conseguido através 
de experiências em animais não-humanos jamais servirá 
ao homem. Por isso, quando se é feito um experimento 
em animais, é necessário e indispensável repeti-lo no 
homem. A vivissecção é um método a posteriori, mas a 
nós interessa saber antes, e não depois, o que 
acontecerá ao próprio organismo. Portanto, a 
vivissecção se torna um álibi para poder experimentar 
no homem sem haver nenhum obstáculo burocrático ou 
jurídico. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Vivisseccção, animal, humanos, organismo, termo. 

 

Vivisection, who gains from this practice?  

ABSTRACT  
 
Vivisection is synonymous with "animal", as well as 
employing Claude Bernard (physiologist, 1813-1878) 
and his contemporary disciples of such methods. This 
term is used today as well. Encyclopedia Americana says 
about the word vivisection, "the term applies to all 
kinds of experience in animals, whether dissected or 
not." And the great Merriam-Webster, dicinário used in 
major American universities said: "Vivisection is all 
forms of experimentation on animals which causes 

suffering to them." That is, the term applies to the 
entire vivisection experiments that causes physical or 
psychological suffering. It is a harsh reality, painful, that 
torments the mind with images of dogs, monkeys, 
guinea pigs, camundogos, rats, cats, pigs, rabbits, but 
also horses, donkeys, goats, birds, frogs, fish and all 
living species of animals, which are mutilated, poisoned, 
burned, frozen, starved, crushed, cut, scalped, infected 
with diseases, subjected to stress, shock and all sorts of 
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privations. A disturbing aspect of vivisection is that the 
pseudo-scientists, thanks to the unreliability of the 
animal model, promote or condemn a discovery in 
relation to current market demands, not hesitating to 
reverse or deny data that were considered in the past, 
according to an "establishment "well established and 
profitable: the health care industry. The great fraud of 
vivisection is founded on a very simple fact: each 
species is different, either metabolically or other 
physiological parameters. Consequently, any results 

obtained through experiments in animals other than 
humans ever will to man. Therefore, when an 
experiment is done in animals, it is necessary and 
indispensable to repeat it in man. Vivisection is an a 
posteriori method, but we are interested to know 
before, not after, what happens to the body 
itself. Therefore, vivisection becomes an alibi for the 
man to experience without having any legal or 
bureaucratic obstacles. 

 

 

 KEY-WORDS: Vivisection, animal, human, body, conclusion. 
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Vivissecção, quem ganha com essa prática? 

 
I – VIVISSECÇÃO 

 

1.1 – O que é a vivissecção?  

       O termo “vivissecção”, literalmente significa “cortar vivo” (no caso, um animal). Mas na prática é usado para 
todo e qualquer tipo de experimentação animal que implique em intervenção com vistas a observar um 
fenômeno, alteração fisiológica ou estudo anatômico.  

1.2 – Quais são os animais mais utilizados? 

       Estima-se que o número de animais torturados e mortos anualmente nos laboratórios dos EUA divirja 
largamente de 17 à 70 milhões de animais (Orlans, 1994). O Animal Welfare Act, lei que regulamenta a 
experimentação animal naquele país, requer dos laboratórios o registro do número de animais usados em 
experimentos, mas o Act não abrange camundongos, ratos e aves (usados em 80 à 90 % de todos os 
experimentos) (Orlans, 1994). Devido à não cobertura pela lei destes animais, eles permanecem incontáveis, e o 
que se pode fazer é tentar estimar seu número . 

       A maior companhia criadora de animais para laboratório dos EUA é o Charles River Breeding Laboratories 
(CRBL), centrado em Massachusetts e de propriedade da Bausch & Lomb. Ela comanda 40-50% do mercado de 
camundongos, ratos, porquinhos-da-Índia, hamsters, gerbilos, macacos rhesus, primatas importados e porcos 
anões (Reddy, 1989). 

       Os animais mais utilizados nesse tipo de prática são roedores, que por sua vez, ao chegam nem perto da 
complexidade do organismo humano. A única razão que podemos ter, é que a escolha desses animais é feita por 
fatores econômicos: são animais pequenos, dóceis, que comem pouco, ocupam pouco espaço e produzem 
grandes proles, forn 

       A escolha das espécies também tem se baseado na opinião pública, considerando que, os cientistas 
acreditam que escolhendo animais menos “queridos” como ratos e porcos, recebam menos críticas que 
receberiam se escolhessem animais mais “queridos”, como gatos e cachorros. 

ecendo mais animais para pesquisa com preços baixos. Porém, os dados obtidos através dos estudos com esses 
animais não são nem de longe satisfatórios, estendendo assim a pesquisa a outros animais. 

       Cães e gatos também são utilizados na pesquisa animal, e também são de fácil aquisição. Porém seu 
resultado é tão insatisfatório quanto os resultados em roedores. Aves, rãs, porcos, ovelhas e muitos animais 
naturalmente encontrados em nossas casas são vítimas comuns de experimentos. 

1.3– Quais os testes mais realizados? 

         Teste de Irritação dos Olhos: É utilizado para medir a ação nociva dos ingredientes químicos encontrados 
em produtos de limpeza e em cosméticos. Os produtos são aplicados diretamente nos olhos dos animais 
conscientes. Os coelhos são os animais mais utilizados nos testes, pois são baratos e fáceis de manusear. Seus 
olhos grandes facilitam a observação dos resultados. Para prevenir a que arranquem seus próprios olhos (auto-
mutilação), os animais são imobilizados em suportes, de onde somente as suas cabeças se projetam. É comum 
que seus olhos sejam mantidos abertos permanentemente através de clips de metal que seguram suas 
pálpebras. Durante o período do teste, os animais sofrem de dor extrema, uma vez que não são 
anestesiados. Embora 72 horas geralmente sejam suficientes para a obtenção de resultado, a prova pode durar 
até 18 dias. Muitas vezes, usam-se os dois olhos de um mesmo coelho para diminuir custos. As reações 
observadas incluem processos inflamatórios das pálpebras e íris, úlceras, hemorragias ou mesmo cegueira. No 
final do teste os animais são mortos para averiguar os efeitos internos das substâncias experimentadas. No 
entanto, os olhos de coelho são um modelo pobre para olhos humanos. 
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       Teste Draize de Irritação Dermal: Consiste em imobilizar o animal enquanto substâncias são aplicadas em 
peles raspadas e feridas (fita adesiva é pressionada firmemente na pele do animal e arrancada violentamente; 
repete-se esse processo até que surjam camadas de carne viva). Substâncias aplicadas à pele tosada do animal. 
Observam-se sinais de enrijecimento cutâneo, úlceras, edema, entre outros. 

  
       Teste LD 50: Abreviatura do termo inglês Lethal Dose 50 Perercent (dose letal 50%). Criado em 1920, o teste 
serve para medir a toxicidade de certos ingredientes. Cada teste LD 50 é conduzido por alguns dias e utiliza 200 
ou mais animais. A prova consiste em forçar um animal a ingerir uma determinada quantidade de substância, 
através de sonda gástrica. Isso muitas vezes produz a morte por perfuração. Os efeitos observados incluem dores 
angustiantes, convulsões, diarréia, dispnéia, emagrecimento, postura anormal, epistaxe, supuração, 
sangramento nos olhos e boca, lesões pulmonares, renais e hepáticas, coma e morte. Continua-se a administrar 
o produto, até que 50% do grupo experimental morra. A substância também pode ser administrada por via 
subcutânea, intravenosa, intraperitoneal, misturada à comida, por inalação, via retal ou vaginal. As cobaias 
utilizadas incluem ratos, coelhos, gatos, cachorros, cabras e macacos. No fim do teste, os animais que 
sobrevivem são sacrificados. Anualmente, cerca de 4 a 5 milhões de animais nos EUA são obrigados a inalar e a 
ingerir (por tubo inserido na garganta) loções para o corpo, pasta dental, amaciantes de roupa e outras 
substâncias potencialmente tóxicas. Mesmo quando o LD 50 é usado para testar substâncias claramente seguras, 
é praxe buscar a concentração que forçará a metade dos animais à morte. Assim os animais têm de ser expostos 
a exorbitantes quantidades da substâncias proporcionalmente impossíveis de serem ingeridas acidentalmente 
por um ser humano. Este teste não se constitui em método científico confiável, haja vista que os resultados são 
afetados pela espécie, idade, sexo dos animais, bem como as condições de alojamento, temperatura, hora do 
dia, época do ano e o método de administração da substância. Um prognóstico seguro da dose letal para os 
humanos é impossível de ser detectado através dos animais. 
  
       Testes de Toxidade Alcoólica e Tabaco: Animais são obrigados a inalar fumaça e se embriagar, para que 
depois serem dissecados, a fim de estudar os efeitos de suas substâncias no organismo. Mesmo sabendo que tais 
efeitos já são mais do que conhecidos. 
  
       Experimentos de Comportamento e Aprendizado: A finalidade é o estudo do comportamento de animais 
submetidos a todo tipo de privação (materna, social, alimentar, de água, de sono etc.), inflição de dor para 
observações do medo, choques elétricos para aprendizagem e indução a estados psicológicos estressantes. 
Muitos desses estudos são realizados através da abertura do cérebro em diversas regiões e da implantação de 
eletrodos no mesmo, visando ao estímulo de diferentes áreas para estudo fisiológico. Alguns exemplos: Animais 
têm parte do cérebro retirada e são colocados em labirintos para que achem a saída; animais com eletrodos 
implantados no cérebro são ensinados a conseguir comida apertando um botão, caso apertem um botão errado 
recebem um choque elétrico; animais operados e com estado meramente vegetativo são deixados durante dias 
inteiros em equilíbrio, sobre plataformas cercadas de água, para evitar que durmam. Filhotes recém nascidos são 
separados de suas mães. 
  
       Experimentos Armamentistas: Os animais são submetidos a testes de irradiação de armas químicas 
(apresentando sintomas como vômito, salivação intensa e letargia). São usados em provas biológicas (exposição 
à insetos hematófagos); testes balísticos (os animais servem de alvo); provas de explosão (os animais são 
expostos ao efeito bomba); testes de inalação de fumaça, provas de descompressão, testes sobre a força da 
gravidade, testes com gases tóxicos. São baleados na cabeça, para estudo da velocidade dos mísseis. Os animais 
normalmente usados são ovelhas, porcos, cães, coelhos, roedores e macacos. Os testes são executados 
meramente para testar a eficiência de armas de guerra, e não para aperfeiçoar o tratamento de vítimas de 
guerra. 
   
       Pesquisa de Programa Espacial: Em geral são usados macacos e cães.  Normalmente os animais são lançados 
ao espaço por meio de balões, foguetes, cápsulas espaciais, mísseis e pára-quedas. São avaliados os parâmetros 
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fisiológicos das cobaias por meio de fios, agulhas, máscara etc.. Testes comportamentais e de força da gravidade 
também são realizados. 
  
       Teste de Colisão: Os animais são lançados contra paredes de concreto. Babuínos, fêmeas grávidas e outros 
animais são arrebentados e mortos nesta prática. 
  
       Pesquisas Dentárias: Os animais são forçados a manter uma dieta nociva com açúcares durante três semanas 
ou têm bactérias introduzidas em suas bocas para estimular a decomposição dos dentes. Depois disso, são 
submetidos aos testes odontológicos. Muitas vezes, os animais têm suas gengivas descoladas e a arcada dentária 
removida. Os animais mais usados são macacos, cães e camundongos. 
 
       Cirurgias Experimentais e Práticas Médicas-Cirúrgicas: Cães, gatos, macacos e porcos são usados como 
modelos experimentais para o desenvolvimento de novas técnicas-cirúrgicas ou aperfeiçoamento das já 
existentes. Cirurgias toráxicas, abdominais, ortopédicas, neurológicas, transplantes são constantemente 
realizadas. Não é raro ver animais mutilados, tendo seus membros quebrados, costurados, decapitado sem 
nenhum uso de anestesia. 
 
II – ANTIVIVISSECÇÃO  

2.1 – Porquê combater a vivissecção? 

       Simplesmente porque é um caminho errado.  

       Ao contrário das razões para justificar a vivissecção, as razões para ser contrário a mesma são inúmeras. E, a 
maior de todas elas é sem dúvida as diferenças fisiológicas existentes entre animais e seres humanos. Um estudo 
de 1989 para determinar a carcinogenecidade de fluorido ilustra este fato. Aproximadamente 520 ratos e 520 
camundongos receberam doses diárias do mineral por dois anos. Nenhum dos camundongos foi afetado pelo 
fluorido, mas os ratos apresentaram problemas de saúde incluindo câncer na boca e nos ossos. Concluímos daí 
que os dados do teste não podem ser extrapolados com segurança do camundongo para o rato, que é um animal 
muito próximo, o que dizer de qualquer tentativa de extrapolar-se dados de animais para seres humanos? 

       Em muitos casos, os atos vivisseccionistas passam de desperdícios de vidas animais e de dinheiro, e atingem 
a saúde humana, uma vez que, os testes são realizados DE FATO quando o produto já está no mercado, livre para 
consumidores. 

       A experimentação em animais também conduz o pesquisador à pesquisa errada . O Dr. Albert Sabin, que 
desenvolveu vacina oral da polio, citou em testemunho em um congresso este exemplo de perigos ligados à 
pesquisa em animais: “a pólio paralítica pode ocasionar na prevenção apenas da destruição irreversível de um 
grande número de neurônios motores, e o trabalho de prevenção foi abandonado por uma concepção errônea 
da natureza da doença humana por modelos experimentais ruins como a doença em macacos.” (Stoller, 1990) 

       O Physicians Committee for a Responsible Medicine (PCRM), um comitê de profissionais da saúde contrários à 
vivissecção, relata que métodos de pesquisa sofisticados que não requeiram animais são mais precisos, menos 
caros e menos demorados que os métodos de pesquisa tradicionais que usam animais. A preocupação destes 
profissionais da saúde não é a proteção animal, mas sim a proteção da própria saúde humana. Argumentam que 
se as companhias e agências do governo implementassem as alternativas eficientes para a pesquisa em animais 
os pacientes poderiam ser poupados de aguardar tantos anos por drogas úteis para o tratamento e alivio de seu 
sofrimento. Optando pelo caminho de pesquisa correto, ocorreriam menos mortes causadas por efeitos 
colaterais de drogas e tratamentos. Isto, é claro, seria conseguido apenas minando a maquinaria burocrática que 
envolve a validação de técnicas científicas e os interesses da indústria vivisseccionista. Segundo o PCRM os 
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impostos seriam melhores gastos prevenindo o sofrimento humano em primeiro lugar através de programas de 
educação e assistência médica para indivíduos de baixa renda em vez de tornar animais artificialmente doentes 
para depois tentar trata-los. A maioria das doenças mortais que afetam a humanidade (doença de coração, e 
pressão alta, cânceres, diabetes, derrame, artrite reumatóide, osteoporose, paralisias e falências de órgãos e 
sistemas em geral) podem ser prevenidas através de uma alimentação estritamente vegetariana, com baixos 
níveis de gordura, proteínas e sódio, evitando-se o fumo e o abuso de álcool, e exercitando-se regularmente.  

       Inúmeros cientistas conceituados, se opõem a idéia de que a ciência esteja nas mão da vivissecção. 

2.2 – Movimentos antivivisseccionistas  

       A lista abaixo não é (e nem poderia ser) completa, já que existe uma infinita lista de movimentos, desde 
internacionais até aquelas que se limitam a um único município. Os movimentos serão listados, divididos 
segundo suas tendências e objetivos, adotando ora argumentos científicos, ora argumentos éticos. 

2.2.1 - Movimentos abolicionistas 

       Exige total abolição (proibição por lei) de qualquer experimento animal, afirmando que isso não só é 
possível, como necessário. 

* New Zealand Anti-Vivisection Society, Inc. (NZAVS) 

P.O. Box 9387, Christchurch – Nova Zelândia 

http://www.nzavs.org.nz 

Sociedade fundada em 1978 por Bette Overell, é a principal difusora do movimento 

abolicionista na Oceania. 

2.2.2 - Movimentos de defesa dos animais 

     Os movimentos aqui comodamente agrupados são de direitos dos animais e protecionistas, porém nem todos 
agem de maneira semelhante ou defendem exatamente as mesmas idéias. 

* British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) 

16a crane Grove, London, N7 8LB, 01-700 4888 – Reino Unido 

http://www.buav.org/ 

* In Defense of Animals (IDA) 

816 West Franscisco Blv., San rafael, CA 94901 

www.idausa.org 

* Last Chance for Animals (LCA) 

18653 Ventura Blvd. #356, Tarzana, CA 91356 

* United Action for Animals (UAA) 

205 E. 42nd St. New York, NY 10017 

* American Anti-Vivisection Society (AAVS) 
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Suite 204, Noble Plaza, 801 Old York Rd. 

Jenkintown, PA, 19046-1685– EUA 

http://www.aavs.org 

* People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 

P.O. Box 42516, Washington, DC, 20015 

www.peta-online.org Norfolk – EUA 

Uma das sociedades de direitos dos animais mais ricas do mundo, tendo boa cobertura da imprensa. 

* National Anti-Vivisection Society (NAVS) 

53 West Jaqckson Blvd. Suite 1550, Chicago IL 60604 – EUA 

83 Upper Rd., Kennington, Oxford, Ox 1 SLW, Inglaterra 

* New England Anti-Vivissection Society (NEAVS) 

333 Washington St., #850, Boston, MA 02108 - EUA 

*Irish Anti-Vivisection Society 

P.O.Box 13, Greystone, CO Wicklow, Irlanda 

* Save Animals from Exploitation (SAFE) 

P.O. Box 331139, Takapuna, Auckland – Nova Zelândia 

P.O.Box 13366 Christchurch, Nova Zelândia 

2.3 – Literaturas Antivivisseccionistas 

1) From Guinea Pig to Computer Mouse. EuroNICHE / 1997 

2)The Cruel Deception. Dr. Robert Sharpe / 1986 

3) Animal Experimentation: A Harvest of Shame. Dr. Moneim Fadali / 1996 

4) Animal Liberation. Peter Singer. 

5) Animals in Education: The Facts, Issues and Implications. Lisa Ann  

Hepner / 1994 

6) Vivissection and Dissection in the Classroom: A Guide to  

Conscientious Objection. Gary Francione e Anna Charlton. 

7) Animal Research takes Lives: Human and Animals both suffer. The New  

Zealand Ant- Vivisection Society. 

8) Alternatives to Animal Testing. Christoph Reinhardt. 

9) Holocausto. Dr. Milly Schär-Manzoli. (Publicação na lingua portuguesa) 
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10) Naked Empress or the Great Medical Fraud. Hans Ruesch. 

11) Slaughter of the Innocent. Hans Ruesch. 

12) Coping and Beyond : Being a Surgeon’s Reflections on Medicine,  

science, Art, and a Life 

Worth Living. Monein Fadali / 1990 

13) Vivisection or Science ? : An Investigation into Testing Drugs and  

Safeguarding Health. Pietro Corce / 2000 

14) Lethal Laws : Animal Testing, Human Health, and Environmental  

Policy. Alix Fano / 1998 

15) Animal Models of Human Psychology. Kenneth Shapiro / 1998 

16) Lab Animal Abuse : Vivisection Exposed. Joseph Covino 

17) Vivisection Unveiled : An expose of the Medical Futility of Animal  

Experimentation. Tony 

18) Animal Experimentation and Testing : A Pro/Com Issue (Hot Pro/Con  

Issues). Geraldine 

Woods / 1999 

19) Dissection and Vivisection in the European Renaissance. R.K. French /  

1999 

20) Animals’ Rights : Considered in Relation to Social Progress. Henry  

Stephens Salt / 1980 

21) The Dark Face of Science. John Vyvyan / 1989 

22) In Pity and in Anger : A Study of the Use of Animals in Science. John  

Vyvyan / 1988 

23) Lab Animal Abuse : Vivisection Exposed. Joseph Corvino / 1990 

24) Personal Care For People Who Care. National Anti-Vivisection Society /  

1998 

25) Vivisection and the True Aims of Education in Biology. George K.  

Russell / 1990 

26) Vivisection in the Historical Perspective (Wellcome Institute Series in  

the History of 
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Medicine). Nicolaas Rurke / 1987 

27) Vivisection of Contemporary Man. Walter M. Dixon / 1984 

28) Vivisection Unveiled : An Expose of the Medical Futility of Animal  

Experimentation. Tony 

Page / 1998 

29) Alternatives to Pain in Experiments on Animals. Dallas Pratt 

30) Animal Experimentation and Human Medicine. Al Frazza 

III – PESQUISA SEM ANIMAIS 

3.1 – Métodos alternativos 

       O combate a vivissecção, não é o combate a ciência propriamente dita. Pelo contrário. O combate a 
vivissecção é a busca de métodos alternativos, que ajudem a ciência e não prejudique ninguém – nem animais, 
nem seres humanos. 

       Um objetivo não possui um único meio de ser alcançado. E afirmar que a medicina não pode ver além de 
atos vivisseccionistas é descapacitar a mente humana. A experimentação animal parte do conceito errado de que 
organismos diferentes apresentam resultados idênticos. 

       Mas abolir-se a experimentação animal agora, que caminhos estão sendo percorridos no sentido de buscar 
alternativas à este método antigo chamado vivissecção? A resposta à esta pergunta vai depender do tipo de 
objetivos que é procurado. Mas cada vez mais caminhos alternativos estão sendo percorridos. 

3.2 – As alternativas 

1 - Tecnologia In Vitro: Cultura de Células, Tecidos e Órgãos 

       São várias as aplicações desta tecnologia: pesquisa de câncer; imunologia (mecanismos de rejeição e 
aceitação); testes toxicológicos; produção de vacinas; desenvolvimento de drogas; estudo de doenças 
infecciosas; diagnose de doenças; estudo de doenças ou distúrbios genéticos. A tecnologia para a cultura de 
células vem sendo cada vez mais aperfeiçoada. O famoso cirurgião Moneim Fadali cita que na escola de Medicina 
Johns Hopkins, em Baltimore (EUA), existe até hoje uma cultura de células obtidas da morte de uma paciente 
vítima de câncer em 1951 (Fadali, 1996). O efeito desastroso da talidomida poderia ter sido evitado se tal 
tecnologia tivesse sido empregada, uma vez que seu efeito é verificável em cultura de tecido humano, mas não 
em ratos e camundongos. 

       Uma vez que se tem preparado um cultivo de vários tipos de órgãos como coração, rim, fígado, cérebro, 
nervos, pele ou qualquer outra parte do corpo, pode-se provar fármacos e outros produtos químicos com 
notável rapidez e eficácia. Em 1976, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde aprovou o uso de cultivos 
celulares para a produção da vacina contra a febre amarela e as empresas fizeram um esforço intelectual e 
financeiro para adaptar as provas com cultivos celulares. As próprias empresas reconheceram que com esta 
técnica se pôde comprovar um número maior de substâncias do que quando se utilizam animais. Os 
pesquisadores parecem estar de acordo que através de cultivos celulares a pesquisa se torna mais rápida e 
proporciona melhores resultados. Uma área importante de aplicação destas metodologias in vitro é na produção 
de anticorpos, inclusive monoclonais, que podem substituir o método tradicional de obtenção de anticorpos 
através da injeção de substâncias em animais. Ao contrário do uso de anticorpos obtidos de animais (que podem 
causar reações alérgicas, como febre, vômitos, taquicardias e falta de ar), os anticorpos obtidos de tecidos 
humanos são mais seguros. Células obtidas cirurgicamente de amígdalas, linfonodos ou do baço podem ser 
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excelentes fontes para a produção de anticorpos in vitro, mas a fonte mais utilizada para esta produção tem sido 
o sangue. “Uma vez que é muito fácil de obter grandes quantidades de linfócitos humanos nas amígdalas, que 
contém conjuntos completos de células necessárias para a formação de anticorpos in vitro, linfócitos de 
amígdalas podem ser muito úteis para a investigação de fenômenos imunológicos em humanos” (Watanabe et 
al., 1974). A utilização desta alternativa oferece vantagens como: aderência ao princípio dos 3 R’s 
(principalmente o Replace); maior facilidade na purificação dos anticorpos; pouca diferença de custo entre este 
método e o método in vivo, quando os custos envolvendo manutenção e cuidados com os animais são 
considerados; quando utilizado meio não-protéico ou soro, garante-se maior produção com maior pureza, 
obtidos em um mesmo período; consistência de lotes em produção em grande escala. Um artigo recente 
publicado na Science, de autoria do Dr. David Malakoff, da National Academy of Sciences, conclui que a maioria 
dos anticorpos monoclonais deveria ser produzida por métodos que não requeiram o uso de animais (Malakoff, 
1999). A produção de anticorpos monoclonais por meio de animais foi banida na Suíça, Holanda, Alemanha, 
Inglaterra e Suécia. Os países da Comunidade Européia aguardam uma legislação que deverá passar pelo 
Parlamento Europeu, que deverá banir o uso de animais na produção destes anticorpos (Saxby, 1999). Uma 
importante aplicação dos anticorpos monoclonais tem sido na pesquisa do câncer. Esta aplicação é valorizada 
por ser a forma menos tóxica de tratamento à esta doença, ao contrário da radioterapia ou quimioterapia. Outra 
grande aplicação é a produção de vacinas. As vacinas produzidas a partir de culturas de tecidos humanos são 
mais seguras do que as produzidas a partir de animais, pois evita-se que vírus desconhecidos cruzem a barreira 
das espécies e infecte o ser humano com outras doenças ou disfunções. Vírus cancerígenos como o SV40 de 
macacos podem ser fatais se cruzarem esta barreira. Hoje, com a tecnologia disponível, as vacinas contra muitas 
doenças virais ou arbovirais (como a febre amarela) podem ser obtidas de culturas de células humanas, 
eliminando completamente o uso de animais. A placenta humana também pode ser utilizada, além de fonte de 
células para cultura, e de material para testes de toxicidade e carcinogenecidade, como instrumento para 
treinamento de técnica microcirúrgica.  

2 - Estudos Epidemiológicos 

       Os estudos epidemiológicos foram, sem sombra de dúvida, os principais responsáveis pelos principais 
avanços na saúde humana. Foram estes estudos que conseguiram eliminar ou reduzir drasticamente a incidência 
de doenças infecto-contagiosas, ao relacioná-las com as condições de higiene e saneamento. A epidemiologia é 
baseada em comparações: pesquisadores obtém indícios comparando os níveis de presença de doenças em 
grupos com diferentes níveis de exposição ao fator investigado. A primeira relação formalmente reconhecida 
entre trabalho e doença foi realizada no século XVI por Filippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenhein 
(Paracelsus para os amigos), quem escreveu sobre a relação entre o minério e a enfermidade. Na mesma época, 
George Bauer, publicou um conjunto de dozes livros que listavam em grande detalhe os tipos de acidentes e 
enfermidades que afetavam os trabalhadores de minérios, junto com conselhos sobre como podiam evitar tais 
acidentes mediante a instalação de ventiladores para renovar o ar e eliminação de pó mineral. Durante os 
últimos trinta anos tem-se acumulado uma enorme quantidade de provas valiosas por parte dos médicos que 
tem estudado os costumes das pessoas. Hoje em dia, sabe-se como se desenvolvem a maior parte das doenças 
cardíacas. Na entrada do Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas de Teresina, Piauí, está escrito: “Os homens 
adoecem porque são pobres. Mantêm-se pobres porque estão doentes e continuam doentes porque são 
pobres”. A maioria de doenças como malária, cólera, leptospirose, febre amarela e dengue, estão diretamente 
relacionadas às condições básicas de saneamento e higiene pessoal. Em Teresina, que enfrenta um surto de 
meningite viral, somente 10% da cidade tem esgoto tratado, e o número de favelas cresce em taxas altas. 
Infelizmente gasta-se muito em pesquisas, e pouco em medicina preventiva. 

Estudos epidemiológicos também estabeleceram relações entre o colesterol e as doenças do coração; o câncer 
com o fumo (apenas o tabaco causa 30% do todos os casos de câncer); dietas ricas em gorduras e os tipos de 
câncer mais comuns (a dieta rica em gorduras aumenta as chances de se contrair câncer de cólon em 10 vezes, o 
de mama em 5 vezes e o de próstata em 3,5 vezes); defeitos de nascimento com exposição à químicos (álcool, 
nicotina, e drogas testadas em animais, como talidomida ou tegretol). Os mecanismos de transmissão do vírus da 
AIDS também resultaram de análise epidemiológica. Estudos também demonstraram que pessoas com 
problemas cardíacos que adotaram uma dieta vegetariana, pararam de fumar, exercitavam-se moderadamente e 
usavam técnicas de relaxamento, apresentaram uma redução nas placas de gordura nas artérias em pouco 
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tempo. Numa pesquisa comparando povos de 65 países, os dados indicaram que a gordura e a carne como sendo 
as maiores fontes de doenças (Vines, 1990; New York Times, 1990). Estudos também demonstram que a 
arteriosclerose é rara entre os vegetarianos (Stambler, 1958). 

3 - Estudos Clínicos e Autópsias 

As descobertas provenientes a partir de estudos de casos clínicos em seres humanos, e do acompanhamento 
destes casos, foram e são responsáveis por uma vasta gama de descobertas cruciais para a saúde humana. Dr. 
Beddow Bayly, em seu famoso livro Clinical Medical Discoveries, lista alguns avanços que estão mais relacionados 
ao trabalho clínico do que a experimentação animal: anestesia, operações cirúrgicas para contornar defeitos 
cardíacos congênitos, respiração artificial, cateterização cardíaca, o uso da iodina como antiséptico e no 
tratamento da doença de Graves, o tratamento cirúrgico nos casos de dores insuportáveis, e muitos 
instrumentos diagnósticos como o estetoscópio, eletrocardiograma e instrumentos de mensuração de pressão 
saguínea (Croce, 1991). A autópsia é uma ferramenta muito importante para a descoberta de detalhes acerca de 
determinadas doenças. Foi muito utilizada para entender os mecanismos de ação de muitas doenças que 
assolaram a humanidade. A descoberta dos anestésicos e antisépticos foram muito importantes para os avanços 
na cirurgia. O clorofórmio e o éter, por exemplo, foi descoberto nas “festas” por volta da metade do século XIX. 
Aqui os casos de auto-experimentação são vários. Alguns foram testados em animais, mais por costume do que 
por necessidade (vale lembrar que se o clorofórmio fosse testado em cães, por exemplo, não o usaríamos em 
humanos, pois esta substância é tóxica para cães). O acompanhamento de casos clínicos pode servir de 
alternativas para o uso de animais, uma vez que acompanham os quadros sintomáticos da doença no ser 
humano. Este acompanhamento geralmente é associado à outras metodologias. Métodos de imageamento não 
invasivos, através de CATscans, PETscans e MRI’s (veja quadro abaixo), vem ajudando na detecção de 
anormalidades nos portadores de doenças como Alzheimer, epilepsia ou autismo. 

Biópsias para cultivo de células ou tecidos ainda podem ajudar a entender ou a descobrir o comportamento de 
células cancerígenas. Os dados obtidos destes métodos podem auxiliar na compreensão, combate e prevenção 
de muitas enfermidades. 

CAT – utiliza computadores na reconstrução de imagens tridimensionais do corpo humano através de raios - X. 

MRI (Magnetic Ressonace Imaging) - permite a elaboração de mapas funcionais do cérebro humano, assim como 
o diagnóstico de pacientes com epilepsia. Pode também monitorar as mudanças de fluxo sanguíneo, e revelar 
novas introvisões do mecanismo dos ataques. Esta técnica também revela anomalias no cérebro, causadas por 
falhas do desenvolvimento psicológico de pacientes autistas.  

PET (Positron Emission Tomograph) e SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomograph) - usados em 
estudos do mal de Parkinson, doença de Alzheimer e Huntington, assim como outras doenças cerebrovasculares 
e distúrbios psiquiátricos.  

Na educação, o acompanhamento de casos clínicos e autópsias também podem servir de alternativas para a 
medicina humana ou veterinária. Em várias universidades de vários países, o uso de animais foi abolido, e, 
juntamente com a adoção de recursos tecnológicos e novas abordagens na educação, os estudantes são 
expostos à quadros reais de pacientes humanos ou não-humanos, que permitem que se estudem princípios 
fisiológicos, farmacológicos e procedimentos cirúrgicos. Estas novas abordagens humanitárias desenvolvem no 
estudante o senso de responsabilidade, compaixão, respeito e sensibilidade necessários para a formação de um 
profissional de qualidade, uma vez que expõem o estudante às necessidades reais do paciente, às suas 
qualidades (angústia, medo, etc.), e possibilita o acompanhamento após a intervenção. 

4 - Tecnologia DNA recombinante 

Esta tecnologia envolve a síntese de compostos protéicos através de manipulação genética em bactérias como, 
por exemplo, Escherichia coli. Um gene responsável pela produção de uma determinada substância é isolado e 
inserido à bagagem gênica destas bactérias, que passarão a produzir esta substância. É uma tecnologia que tem 
sido utilizada para a produção de insulina, por exemplo. 
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5 - Cromatografia 

Este método separa e identifica componentes de drogas, amostras de sangue ou urina, por exemplo. Pode ainda 
identificar químicos desconhecidos ou estranhos. 

O HPLC (High Performance Liquid Chromatography) é uma destas tecnologias. Mais recentemente, o 
aprimoramento desta técnica tem conseguido mensurar insulina por métodos que não envolvem o uso de 
animais, e tem substituído o teste LD50 para a mensuração de antibióticos anti-tumores como a dactinomicina 
(Sharpe, 1988). 

6 - Espectometria de Massas 

Técnica utilizada para identificar a localização de substâncias químicas no organismo humano, sua concentração 
e reações.  

7 - Medicina Preventiva 

Sem sombra de dúvidas, práticas que estimulem os cuidados com a saúde podem reduzir crucialmente a 
incidência de enfermidades no ser humano. Infelizmente, os gastos com a medicina preventiva são muito 
menores do que os gastos com a pesquisa. Hábitos como o tabagismo, alimentação rica em gorduras e carne, 
alcoolismo, exposição à químicos, e o stress, são os maiores responsáveis pela maioria das doenças que assolam 
atualmente a humanidade, 

principalmente os problemas cardíacos, derrames e câncer. Muitos destes problemas poderiam ser evitados se 
adotássemos hábitos mais saudáveis em nossa vida. Uma mudança radical que exige o abandono de vícios 
maléficos ao nosso organismo, e ao meio ambiente. Hoje, os recursos tecnológicos, com suas conquistas 
sucessivas, associados à uma ciência responsável e à uma medicina de prevenção e de pesquisa séria, podem 
muito bem abolir completamente o uso de animais. Essa mudança deve ser dar o mais rapidamente possível. 
Para o bem dos seres humanos e, porque não, dos animais. 

8 - Prevenção X Medicamentos 

A prevenção de doenças, através da adoção de medidas para uma vida mais saudável, não traz lucros à indústria 
farmacêutica, daí a dificuldade em se combater a voracidade comercial dos grandes laboratórios. Vale lembrar 
que os medicamentos meramente tentam curar sintomas, não havendo previsão real de fim da terapia, com o 
sucesso da mesma. Dessa forma, há um ciclo incessante de consumo de medicamentos, sempre almejando a tão 
sonhada cura. Chega-se ao cúmulo de usar-se drogas para combater os efeitos indesejáveis de outras drogas, e 
assim por diante. 

As principais causas de morte, no Ocidente, são; derrames, distúrbios cardíacos, pressão sangüínea elevada, 
câncer e doenças respiratórias, todos difíceis ou impossíveis de curar, porém passíveis de prevenção. 

IV – CONCLUSÃO 

       Pode-se concluir, então, que a experimentação animal não é boa para nenhuma parte. O que nos sugere 
opções como a abolição, controle através de leis, ou redução de experiências em animais. É fato que, nosso 
organismo não se parece em absolutamente nada com o de nenhum animal, e que, cada organismo tem suas 
próprias particularidades (seja ele humano ou não). Sendo assim, cabe a nós mesmos analisarmos, junto com a 
ciência, quais as melhores saídas possíveis, para que ninguém se prejudique. 

V – REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS 

      *A VERDADEIRA FACE DA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL - Sua Saúde em perigo (Sérgio Greif & Thales Tréz) 
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RESUMO  
 

O trabalho trata de um relato de experiências 
adquiridas no decorrer das atividades realizadas no 
âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência, (PIBID) na Licenciatura em Matemática do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Mossoró. O 
programa tem como objetivo incentivar a formação de 
professores para a educação básica, contribuindo para a 
elevação da qualidade da escola pública e inserir os 
licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública de 
educação, promovendo a integração entre educação 

superior e educação básica. A metodologia que sustenta 
este relato está pautada em uma pesquisa qualitativa 
realizada na Escola Estadual João de Abreu localizada no 
município de Baraúna – RN. Este relato de experiência 
apresenta reflexões a partir do trabalho realizado, 
procurando analisar, embora preliminarmente, os 
resultados já alcançados. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática, PIBID, Escola Publica, aprendizagem. 

 

THE CONTRIBUTION OF THE PIBID IFRN/MOSSORÓ TO INCREASE 
SCHOOL PERFORMANCE IN A STATE SCHOOL IN BARAÚNA/RN  

 
ABSTRACT  
 

The work is an account of experiences gained in 
the course of activities carried out under 
the Institutional Bursary for New Teachers (PIBID) with a 
degree in mathematics from the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte (IFRN) - Campus Mossoró. The program aims 
to encourage the training of teachers for basic 
education, helping to improve the quality of public 
school and enter the daily lives 

of undergraduates in public schools of education, 
promoting integration between higher education 
and basic education. The methodology that 
underpins this report is grounded in a qualitative 
study conductedin João de Abreu State School in the 
municipality of Baraúna - RN. This experience 
report presents reflections from work, trying to analyze, 
although preliminary, the results already achieved. 

 

 KEY-WORDS: Teaching of Mathematics, PIBID, public school, learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo a Docência (PIBID), é um projeto 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) - Campus Mossoró, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), que busca a qualificação de graduandos, futuros professores da 

educação básica a fim de promover melhoria na sua formação profissional.  

O PIBID/CAPES da Licenciatura Plena em Matemática foi inserido no IFRN – Campus 

Mossoró desde abril de 2010, com o propósito de desenvolver competências para o exercício 

da docência, articulando conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhadas no referido curso. 

Além do desenvolvimento de competências para a trajetória acadêmica dos licenciandos, 

buscou-se uma ação institucional e colaborativa para os trabalhos pedagógicos realizado na 

disciplina de Matemática do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual João de Abreu, 

na cidade de Baraúna- RN, localizada a cerca de 30 km de Mossoró. 

Estão envolvidos diretamente no projeto, um coordenador geral, um professor 

colaborador, uma coordenadora da escola e sete bolsistas, organizados em dois grupos. Um 

grupo de bolsistas atuou exclusivamente nas turmas do 6° ao 9º ano do ensino fundamental e 

outro grupo nas séries de 1ª a 3ª do ensino médio.  

A partir da apresentação dos resultados obtidos, pretende-se divulgar o projeto e sua 

relevância para a educação básica. Assim, o principal objetivo deste trabalho é relatar as 

primeiras experiências dos alunos da Licenciatura em Matemática do IFRN em sala de aula 

durante o PIBID/CAPES. 

 
2. PIBID: O INTERCAMBIO ENTRE OS LICENCIANDOS E O ENSINO BÁSICO 
 

O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos superiores 

presenciais de licenciaturas que se dediquem ao estágio nas escolas públicas para que, 

quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. A 

finalidade é antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula. Com essa 

iniciativa, o PIBID/CAPES faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. (BRASIL, 2011) 

O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho escolar quantitativo dos alunos 

da Escola Estadual João de Abreu onde o projeto tem sido desenvolvido, na disciplina 
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Matemática, após a implantação de atividades experimentais regulares do PIBID, que teve 

início em 2010.  

A partir desse programa, iniciamos um contato com os alunos e com a realidade 

enfrentada pelos professores no dia a dia das salas de aulas. Na busca por uma melhor 

qualidade do ensino. Interagimos com esses alunos nas aulas de reforço dos conteúdos de 

matemática que eles têm mais dificuldades.  

Além disso, vivenciamos a realidade das escolas publicas, adquirindo um pouco de 

experiência metodológica e de prática docente ao buscar soluções para os problemas de 

ensino-aprendizagem tão presentes nas avaliações da educação brasileira. 

  
3. METODOLOGIA E ANÁLISE DE PESQUISA 
 

Para compor as atividades do projeto realizamos uma pesquisa estruturada em 

entrevistas de caráter qualitativo. Nessa etapa da pesquisa, propôs-se conhecer a realidade 

escolar a partir do levantamento de dados proporcionados pelo incentivo e a participação 

daqueles que fazem a Escola Estadual João de Abreu. Para isso, durante os dias em que as 

atividades do projeto estavam sendo realizadas na Escola, entrevistamos um público de 47 

(quarenta e sete) alunos do 6º ao 9º ano, 86 (oitenta e seis) alunos da 1ª a 3ª série do ensino 

médio e 5 (cinco) funcionários (professores e equipe da gestão).  

O primeiro levantamento de dados que fizemos foi sobre o conhecimento do projeto 

PIBID/CAPES na Escola João de Abreu. Perguntamos, então:  

 
Figura 1 – Gráfico da 1ª Questão para Alunos 
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O gráfico da figura 1 acima mostra um percentual positivo que atinge a totalidade a 

cerca do conhecimento dos alunos sobre a implantação do PIBID/CAPES na Escola João de 

Abreu.  

Em seguida, coletamos informações sobre a freqüência que esses alunos 

costumavam participar das aulas de reforço. Para isso perguntamos: 

 
Figura 2 – Gráfico da 4ª Questão para Alunos 

 
É possível notar uma diferença na freqüência dos alunos que cursam o ensino 

fundamental e o ensino médio. O gráfico da figura 2 acima mostra que há interesse maior 

daqueles que estudam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, diferentemente dos alunos do 

ensino médio, que demonstram a falta de estimulo para participarem dos estudos no reforço. 

A partir dessas indagações perguntamos aos alunos se os professores da Escola João 

de Abreu incentivam a participação das atividades do PIBID/CAPES. Questionamos o seguinte 

ao aluno: 

 
Figura 3 – Gráfico da 5ª Questão para Alunos 

 

1540



BRASIL &NORTE (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 5 
 
 

Agora recorremos aos professores: 

 
Figura 4 – Gráfico das Questões Sim/Não para Funcionários 

 

Analisadas as respostas das figuras 3 e 4, ressaltamos inicialmente que esses 

estudantes pareciam estarem habituados com a mesmice da sala de aula, preferindo 

permanecer fora dessas atividades, passando o tempo espalhados pelos ambientes de 

socialização da Escola. Mas, à medida que tomaram conhecimento das aulas de reforços do 

PIBID e incentivados pelos seus professores começaram a frequentar esse espaço. 

Uma das questões que nos chamou muito a atenção foi à forma de como fomos 

recebidos pelos alunos, já que, apesar de demonstrarem ser um pouco retraídos, não 

apresentaram resistência para nos mostrar interesse e participação nas atividades de 

matemática. Á luz desse comentário vejam as perguntas e resultados sobre a relação entre 

alunos e bolsistas. 

 
Figura 5 – Gráfico da 2ª Questão para Alunos 
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Figura 6 – Gráfico da 3ª Questão para Alunos 

 
Através das nossas ações como bolsistas, passamos a observar uma participação mais 

ativa dos estudantes nas aulas de matemática. As aulas de reforço, orientações em trabalhos 

e a construção dos jogos didático-pedagógicos proporcionaram a esses alunos um aumento 

significativo no rendimento escolar.  

Os estudantes demonstraram, que estão satisfeitos em participar das atividades dos 

bolsistas aplicadas na instituição, uma vez que têm a oportunidade de sanar suas dúvidas, 

compreender com mais facilidade a matemática e solucionar as questões trabalhadas em sala 

de aula.  

Os resultados apresentados na figura 7 abaixo comprovam essa satisfação.  

 
Figura 7 – Gráfico da 7ª Questão para Alunos 
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Figura 8 – Gráfico da 8ª Questão para Alunos 

 

E além dos resultados pertinentes obtidos durante o projeto do PIBID/CAPES, vale 

lembrar que há um avanço no rendimento escolar desses alunos. Os professores e a gestão 

escolar concordam com esses resultados relacionados à área da Matemática. Segundo as 

informações passadas na figura 9 a seguir, o trabalho realizado se apresenta de modo muito 

proveitoso para a Escola, pois se constata um maior desempenho e responsabilidade por 

parte dos estudantes. 

 
Figura 9 – Gráfico da 10ª Questão para Funcionários 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho pôde se constatar que o projeto PIBID/CAPES da Licenciatura em 

Matemática do IFRN na Escola Estadual João de Abreu obteve resultados satisfatórios nas 

suas atividades. Através do plantão de dúvidas e reforços escolar conseguiu-se tornar os 

alunos mais motivados a buscarem conhecimentos e aprendê-los. É visível que os discentes 

(agora mais interessados) mostraram melhoria significativa no processo de aprendizagem em 

matemática. 

A partir do trabalho realizado e dos resultados obtidos, ainda preliminarmente, pôde-

se comprovar que mesmo em meio às dificuldades encontradas no decorrer das atividades, o 

projeto alcançou resultados que contribuíram significativamente para a formação de todos os 

envolvidos, o que destaca a importância do PIBID/CAPES na rede pública estadual de ensino, 

no processo de aprendizagem dos alunos e na formação dos novos professores da 

Licenciatura em Matemática.  

Enfim, durante a execução do projeto foi possível observar que as aulas e as 

atividades realizadas com os alunos contribuíram expressivamente com o processo ensino-

aprendizagem, diminuindo um pouco o tabu que historicamente tem colocado a matemática 

como uma disciplina muito difícil para os alunos da educação básica. 
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RESUMO  
 

O presente trabalho visa compreender 
as causas da evasão do curso de Licenciatura 
em Letras Espanhol,objetivando,a partir da 
análise dos dados, compreender o fenômeno 
da evasão no Curso de Licenciatura em Letras 
Espanhol e contribuir para futuras 
investigações  ou intervenções para minimizar 
esse processo, se não na turma em 
andamento, nas novas turmas que se seguirão. 
Utilizamos para a coleta de dados um 
questionário elaborado pela equipe 
pedagógica e por professores do Campus EAD, 
com 14 questões (objetivas e subjetivas) 
aplicadas aos alunos que realizaram 
trancamentos ou evadiram. Realizou-se a 
pesquisa em duas fases: a primeira com o 
auxílio do formulário Google Docs, enviado por 
e-mail e a segunda, através de telefonemas, 
buscando contato com aqueles que não 
haviam respondido ao questionário ou cujos e-

mails retornaram. Trinta e cinco (35) ex-alunos 
dos pólos de Natal, Caraúbas, Grossos, 
Marcelino Vieira, Parnamirim e Lajes 
contribuíram com a pesquisa.  

Os dados objetivos foram tabulados 
pela ferramenta web utilizada, as questões 
subjetivas foram tabuladas observando as 
respostas recorrentes e os dados foram 
transformados em gráficos de barras. A partir 
das respostas encontrou-se categorias que 
revelam, por exemplo, a dificuldade 
encontrada pelos alunos para conciliar seus 
horários de estudo com outras atividades. O 
estudo pretende contribuir com intervenções 
nesta licenciatura e com pesquisas posteriores 
nesta licenciatura e nos demais cursos 
ofertados pelo campus EaD do IFRN. 

 

 
 

 

 PALAVRAS-CHAVE:  Evasão. Licenciatura presencial e a distância. Espanhol. 
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LA EVASIÓN (O DESISTENCIA) EN EL CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS ESPANHOL 
OFERTADO POR EL CAMPUS EAD-IFRN: POSIBLES CAUSAS

RESUMEN  
 

 
 

El presente trabajo se destina a 
comprender las causas de la evasión del 
curso de Licenciatura en Letras Español, y 
tiene como objetivo, a partir del análisis de 
los datos, comprender el fenómeno de la 
evasión en el curso que se ha referido y 
contribuir con futuras investigaciones  o 
intervenciones para ayudar a subsanar  las 
pérdidas de tal proceso, si no en el grupo 
que hoy está en marcha, al menos en los 
nuevos grupos que van comenzar en el 
futuro cercano. Utilizamos para la 
recopilación de datos un cuestionario 
producido por el equipo pedagógico y por 
profesores del Campus EaD, con 14 
preguntas (objetivas y subjetivas) planteadas 
a los alumnos que realizaron, cerraron o 
abandonaron el curso. La investigación fue 
planteada en dos  etapas: la primera con 
ayuda de un formulario Google Docs, 
enviado por correo electrónico y la segunda 
etapa, a través de llamadas por teléfono, 
buscando establecer contacto con aquellos 
alumnos que no contestaron al cuestionario 

o cuyos mansajes fueron devueltos. Treinta y 
cinco (35) ex-alumnos de los polos de Natal, 
Caraúbas, Grossos, Marcelino Vieira, 
Parnamirim y Lajes contribuyeron con la 
investigación.  

Los datos objetivos fueron 
organizados por la herramienta web usada, 
las preguntas subjetivas fueran organizadas 
teniendo en cuenta las respuestas 
recurrentes y los datos fueron 
transformados en representaciones gráficas. 
A partir de las respuestas se encontraron 
categorías que revelan, por ejemplo, la 
dificultad encontrada por los alumnos para 
conciliar sus horarios de estudios con otras 
actividades. Esta investigación tiene como 
meta contribuir con algunas intervenciones 
en esta licenciatura e investigaciones 
posteriores en este y en los demás cursos 
ofrecidos por el campus EaD del IFRN. 

 

  

 

 

 PALABRAS CLAVES: Evasión. Licenciatura presencial y a distancia. Español 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Esta pesquisa sobre os processos de evasão ou desistência foi desenvolvida pelo Grupo de 
Pesquisa em Multirreferencialidade, Educação e Linguagem, do Campus EaD/IFRN, pela linha 
de pesquisa Multirreferencialidade e Educação a distância. Partiu da necessidade de investigar 
as causas da evasão no curso de Licenciatura em Letras Espanhol. O referido curso foi 
ofertado pela primeira vez no ano de 2010 no estado do Rio Grande do Norte pelo IFRN/UAB 
nos polos de apoio de Natal, Parnamirim, Grossos, Caraúbas, Lajes e Marcelino Vieira. A 
estrutura curricular equipara-se à do curso presencial do IFRN, oferecendo seis disciplinas por 
período acadêmico, ao longo de quatro anos. Ofertar uma licenciatura em língua estrangeira, 
por si só, já representa um desafio, principalmente porque o Curso de Licenciatura em 
Espanhol no IFRN tem o propósito de formar não só o professor de língua espanhola, mas o 
falante também, por isso, não exige do candidato a aluno nenhuma proficiência na língua 
alvo. Esse objetivo, por um lado, tem o mérito de formar adequadamente o professor como 
aquele que não só está preparado pedagogicamente para a profissão, mas domina os 
aspectos específicos de sua formação, quais sejam, a língua e suas literaturas.   

Alem desse obstáculo, há outros, um deles é a falta de docentes na área, por exemplo, que 
advêm de uma histórica falta de comprometimento do Brasil com a língua de seus países 
vizinhos. Esse fator numérico afeta não só a elaboração do material Didático, mas a própria 
oferta do curso, considerando a necessidade de professores e tutores numa relação de 1 para 
cada 25 alunos, de acordo com as diretrizes dos Referenciais de Qualidade para Educação 
Superior a Distância (BRASIL, 2007). Outro fator relevante, que é positivo, por um lado e 
negativo, por outro, é a ligação com a licenciatura presencial. O aspecto positivo dessa ligação 
é a possibilidade de contar com professores do próprio quadro do IFRN para atuar no curso, 
além, evidentemente, dos alunos egressos. Mas um fator negativo é a estrutura curricular do 
curso, que foi pensada para a educação presencial e conta com um sistema seriado e com 
algumas disciplinas de carga horária muito extensa (90h e 120h) que dificultam muito a 
organização didática da licenciatura a distância.  

Por norma interna à instituição, não seria possível alterar a carga horária das disciplinas da 
licenciatura a distância, e isso tem dificultado a organização dos semestres do curso. No 
primeiro semestre, ofertou-se, previamente, as duas disciplinas obrigatórias aos cursos a 
distancia na instituição: Informática Básica e Novas Tecnologias e Educação a Distancia. Logo 
depois, as cinco disciplinas obrigatórias concomitantemente. A quantidade de leitura e de 
atividades causou intensas reclamações dos alunos e grande preocupação por parte dos 
professores. A partir do segundo semestre, as disciplinas passaram a ser ofertadas em dois 
módulos por período acadêmico e tem-se procurado orientar os docentes a cobrar menos 
atividades por disciplinas e mais atividades interdisciplinares, de forma a otimizar o tempo de 
estudo dedicado ao curso pelos alunos. 

Todas essas mudanças e adaptações, no entanto, não afetaram de forma significativa o 
principal problema nessa oferta: a desistência. Constatou-se, ao longo de dois períodos 
acadêmicos, um processo de evasões, trancamentos, cancelamentos e transferências 
significativo, o que motivou a equipe pedagógica a buscar as razões pelas quais o fenômeno 
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ocorre. 

Algumas pesquisas sobre evasão em educação a distância foram realizadas no Brasil, entre as 
mesmas, a realizada pela CESUMAR, Centro Universitário de Maringá, em abril de 2010, que 
buscou identificar os índices de evasão e o perfil dos evadidos nos cursos de graduação e pós-
graduação naquela instituição. Observou-se o maior índice de evasão, por gênero, por idade, 
por curso e por período de ano letivo. Este estudo revelou que o maior índice de evasão é do 
gênero feminino, dos 18 aos 30 anos. 

Outra pesquisa relevante foi realizada pela UFRR – Universidade Federal de Roraima em 2010, 
objetivando compreender a evasão em um curso de Gerencia de conteúdos para Web, 
primeiro curso da distância ofertado pela instituição em 2009. Os dados mostraram 
dificuldades para implantação do curso, devido às limitações tecnológicas daquela região e 
apontaram este fator como uma das causas da evasão, além da matrícula dos alunos em mais 
de um curso, o que gerou sobrecarga de atividades. 

Um estudo realizado em Nova Friburgo – RJ, pela UERJ, buscou identificar as causas da evasão 
na Licenciatura em Pedagogia e Ciências Biológicas oferecidos na modalidade semipresencial, 
no polo de Educação a Distância de Nova Friburgo e apresentar soluções para minimizar o 
problema. Os problemas pessoais com a tecnologia, as dificuldades para acompanhar o 
cronograma de estudos, a falta de conhecimentos prévios em várias disciplinas, as 
expectativas equivocadas sobre Ead foram apontados como fatores que causaram evasão. 

Na pesquisa que se apresenta agora, objetivou-se, em primeiro lugar, identificar as principais 
causas da evasão no curso de Licenciatura em Espanhol a distância ofertado pelo IFRN. Em 
segundo lugar, identificadas essas causas, objetiva-se construir estratégias que possam 
interferir positivamente nesse processo de evasão, se não entre os alunos dessa oferta em 
curso, pelo menos nas futuras ofertas do curso. Nesse artigo, vão ser apresentados os 
principais resultados da pesquisa aplicada aos alunos evadidos.  

Nesta investigação, observou-se empiricamente na Licenciatura em Letras Espanhol que os 
alunos queixavam-se de falta material didático impresso, o material é enviado em CDs para os 
pólos e postado na plataforma, alem de seu formato ser pensado para permitir a impressão 
pelo aluno. Havia queixas também quanto ao excesso de atividades concomitantes, uma vez 
que muitos não têm computador em casa e nem acesso à internet. Alguns também não têm 
condições de ir ao polo de apoio toda semana. Formularam-se as seguintes hipóteses como 
causas dos processos de evasão e desistência: 

1. Ausência de material didático impresso; 

2. Dificuldade de conciliar horários; 

3. Dificuldades com leitura e escrita; 

4. Dificuldades com o uso de computador e internet 

No decorrer deste artigo indicaremos se as hipóteses apontadas foram comprovadas ou não e 
que outras categorias surgiram a partir da análise dos dados e das respostas subjetivas. 
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2. Educação a distância: em busca de sua especificidade 

A contradição entre os problemas sociais como a pobreza, desemprego, violência e o discurso 
de que as mudanças são necessárias ao desenvolvimento econômico (AZEVEDO, 2008) 
aumenta a necessidade de se pensar a educação situada no grande contexto social como um 
meio de atender às demandas vigentes. Nesse contexto, a educação a distância situa-se como 
uma dimensão da educação que pode oferecer aos trabalhadores uma formação que não 
comprometa os gastos públicos e em tempo adequado para realizar os ajustes entre as 
necessidades econômicas e a adequação do profissional ao mercado de trabalho. 

Poderíamos citar enquanto experiências desenvolvidas no Rio Grande do Norte o Movimento 
de Educação de Base (MEB), em 1956, utilizando as Escolas Radiofônicas, o Projeto SACI 
(Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares) desenvolvido em 1976, pelo INEP ( 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) com transmissão das aulas pelo rádio e TV; o Centro 
de Ciência e Tecnologia Educacional, em 1995, criado pela Secretaria de Educação do Estado, 
com a difusão de programas em vídeos e implantação de telepostos em diversos municípios 
com TV, vídeo e FAX para promover interatividade com o programa “Um salto para o futuro”;  
o PROCEFET, destinado aos alunos de 8ª série das escolas públicas, candidatos a uma vaga no 
CEFET-RN e, entres outros, o Laboratório on-line de Aprendizagem, o  LOLA, desenvolvido em 
1999 na parceria do CEFET-RN e da UFSC, que tentava responder a questões sobre a garantia 
do acesso ao conhecimento disponível na universidade, garantir o modelo de acumulação de 
conhecimentos, superar o tradicional modelo de educação a distância brasileiro, baseado em 
material impresso e cópias de má qualidade, fomentar pesquisas em programas de educação 
a distância, promover interatividade e aproximação entre professores e alunos ( TORRES, 
2003, p.17). Para isso, buscou-se construir um espaço de aprendizagem colaborativa 
objetivando desenvolver no sujeito uma postura autônoma e crítica perante a produção do 
conhecimento. A expansão da Internet possibilitou que esta mídia acompanhasse ou 
substituísse o CD-ROM e o material impresso, trazendo a necessidade de desenvolver um 
ambiente de internet no LOLA. 

Diversos cursos de graduação e formação continuada são oferecidos atualmente na 
modalidade a distância nas esferas públicas e privadas, referendados pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional no 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996 (CABRAL 
NETO ET AL. 2007). De acordo com a divulgação dos principais resultados do Censo da 
Educação Superior de 2010, em outubro de 2011, pelo INEP ( Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), os cursos presenciais atingem os totais de 3.958.544 matrículas 
de bacharelado, 928.748 de licenciatura e 545.844 matrículas de grau tecnológico. A educação 
a distância, por sua vez, soma 426.241 matrículas de licenciatura, 268.173 de bacharelado e 
235.765 matrículas em cursos tecnológicos em 2010. Estes dados mostram o aumento da 
procura pela modalidade de licenciaturas a distância que atinge quase a metade das 
matrículas das licenciaturas presenciais. Esse aumento se deve, em grande parte, ao 
surgimento da Universidade Aberta do Brasil, em 2005, que se constitui em um programa do 
governo federal, hoje sob responsabilidade da CAPES, que articula a CAPES, as instituições de 
ensino superior e os governos estaduais e municipais, na oferta de cursos superiores e de pós-
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graduação a distância. O curso de Licenciatura em Espanhol a  distância do IFRN é ofertado 
sob os auspícios desse programa. 

Percebemos nestes cursos, devido a demanda pela expansão, a concomitância de modelos 
que mesclam práticas do modelo industrial com a estandardização de cursos oferecidos à 
grande massa e necessidade de criar estratégias para uma aprendizagem que tenha o foco no 
estudante. 

Muitas são as definições de educação a distância, Belloni (2009) nos apresenta algumas 
definições descritivas que apresentam a Ead pelo que ela não é, a partir da perspectiva do 
ensino presencial. Entre as mesmas estão as definições de Holdemberg apud Belloni (2009) de 
que o termo educação a distância abrange várias formas de estudo, em todos os níveis, que 
não estão mediados de forma  contínua e imediata por professores presentes com seus 
alunos. Encontramos ainda a compreensão de que educação a distância poderia ser definida 
como a família de métodos instrucionais nos quais as atividades  de ensino são executadas 
separadamente das atividades de aprendizagem(MOORE apud BELLONI, 2009). 

Estas definições descrevem a educação a distância a partir do ensino presencial, em que o 
parâmetro comum é a distância, compreendida em termos de espaço. Belloni (2009) observa 
que a separação entre professores e alunos no tempo, dimensão que a autora considera de 
fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem não é evidenciada em várias 
definições de Ead encontradas. Apresenta a definição de Peters apud Belloni (2009) muito 
criticada por apresentar a educação a distância como um método de transmitir 
conhecimentos para um maior número de estudantes, constituindo-se como uma forma 
industrializada de ensino-aprendizagem. Nesses modelos, a ênfase é excessiva nos processos 
de ensino, priorizada a estrutura organizacional, produção de materiais e planejamento, 
enquanto no modelo com ênfase nos processos de aprendizagem são observadas as 
características e necessidades dos estudantes. Belloni (2009) considera a idéia de auto-
aprendizagem como crucial para educação a distância.  

Alguns aspectos significativos que podem contribuir para a compreensão da desistência e 
evasão dos alunos no modelo a distância com o uso da Internet são as modificações nas 
percepções de tempo e espaço, ausência do contato corporal com o professor, substituição da 
presença física pela interação escrita, os novos papéis do aluno e do professor,conforme 
apresenta Maia e Mattar(2007, p. 6): 

O estudo a distância implica, portanto, não apenas a distância física, mas 
também a possibilidade de comunicação diferida, na qual o aprendizado se 
dá sem que, no mesmo instante, os personagens envolvidos estejam 
participando das atividades, ao contrário do que ocorre normalmente no 
ensino tradicional e presencial [...] o tempo virtual, entretanto, ao contrário 
do tempo real, que mede as aulas presenciais, pode ser controlado pelo 
aluno em EaD [...] o aluno estuda onde e quando quiser e puder. Pode, por 
exemplo, passar algumas semanas sem se dedicar muito aos estudos, por 
diversos motivos, e durante uma ou duas semanas, então, dedicar-se com 
mais energia. Ou seja, o aluno se autoprograma para estudar, de acordo com 
o seu tempo e sua disponibilidade. 
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O estudante ideal de Ead pode estudar em casa, no trabalho, em qualquer lugar e promover a 
sua própria aprendizagem, no entanto, nem sempre isto ocorre, pois muitos alunos 
matriculam-se com a expectativa de estudar com mais praticidade, já que não está obrigado a 
deslocar-se de casa para a instituição de ensino e desta forma conciliar as atividades de 
estudo com atividades domésticas e trabalho formal. 

 A forma de conceber a educação a distância com bases no modelo industrial de massa 
(fordista) pode ser superada a partir de modelos nos quais alguns princípios são modificados, 
entre os mesmos, a concepção de uma educação ao longo da vida, centrada no estudante, 
mediatizada pelas tecnologias e flexível quanto ao acesso, ensino, aprendizagem e oferta de 
cursos ( BELLONI, 2009). O modelo fordista que ainda impõe algumas práticas de educação a 
distância é utilizado como estratégia para a expansão desta modalidade devido a demanda de 
formação de profissionais de ensino superior, especificamente, para as licenciaturas. No 
entanto, a estrutura curricular adotada ainda é a do ensino presencial. Esta equiparação 
desconsidera a modalidade a distância em sua especificidade, que apresenta outra dimensão 
de tempo e espaço, considerando o foco no estudante e o desenvolvimento de sua 
autonomia, o que exige uma definição mais coerente com as transformação econômicas e 
sociais pela qual passamos. A aprendizagem a distância é caracterizada basicamente pela 
flexibilidade, abertura dos sistemas e maior autonomia do estudante, porém, são vários 
aspectos que problematizam estas características nesta modalidade de ensino. 

A separação física entre professores e alunos afeta os processos de ensino e aprendizagem, 
essa distância, também temporal, cria um novo espaço pedagógico e psicológico, chamado 
por alguns autores de distância transacional. Esta, são as relações pedagógicas e psicológicas 
que se estabelecem na EaD e apresentam três variáveis: a interação entre alunos e 
professores/tutores, a estrutura dos programas educacionais e a natureza e o grau da 
autonomia do aluno ( MAIA E MATTAR, 2007). 

A partir dessa compreensão da natureza da Educação a distância e de suas especificidades, é 
que podemos partir para a análise de sua oferta no IFRN, que compreende e incorpora a 
Educação a distância como mais uma modalidade, percebendo as novas tecnologias da 
informação e da comunicação como instrumentos que, sob a organização de uma modalidade 
de educação, propicia a oferta de cursos em locais onde, antes, a comunidade não teria 
acesso. Assim, é sob o viés da inclusão, e levando em consideração os parâmetros de 
qualidade na educação e as especificidades da modalidade, que o Campus EaD do IFRN se 
propõe a atuar e por isso busca soluções que se apresentam na oferta de seus cursos, caso 
desta pesquisa, em particular. 

 

3. Evasão escolar: em busca de uma definição 

A evasão escolar está dentre os temas que historicamente faz parte dos debates e reflexões 
no âmbito da educação pública brasileira e que infelizmente, ainda ocupa até os dias atuais, 
espaço de relevância no cenário das políticas públicas e da educação em particular. Em face 
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disto, as discussões acerca da evasão escolar têm tomado como ponto central de debate o 
papel tanto da família quanto da escola em relação à vida escolar do aluno, mas precisamos, 
além disso, pensar em formas de avaliar e intervir neste processo durante a realização dos 
cursos. 

Ao falar de evasão escolar no âmbito de uma instituição pública como o IFRN devemos 
recorrer, em primeiro lugarao documento que rege a sua organização didática a fim de 
verificar qual o entendimento da instituição quanto a esta situação. Percebemos, nessa busca, 
que o referido documento não trata deste tema, no capitulo VIII, por exemplo, que trata da 
matrícula, da renovação de matrícula, do trancamento e do cancelamento, e que poderia 
fazer referência ao termo, não existe nem uma menção a evasão ou a compreensão de seu 
significado para a escola, apesar de se tratar de um problema recorrente na maioria das 
instituições de ensino, e o IFRN não se faz diferente.  

Se considerarmos que a evasão é a saída definitiva do aluno de um curso sem justificativa, 
percebemos que nem todos se evadem, pois alguns realizam trancamentos, cancelamentos e 
transferências, apresentando causas que coincidem com aquelas da evasão. Portanto, o 
termo evasão parece não apresentar uma definição precisa, porém, em muitos estudos sobre 
o tema, busca-se encontrar as causas daquilo que, denominado evasão, leva o aluno a desistir, 
seja através de trancamentos, cancelamentos ou transferências. 

De maneira geral, os estudos têm analisado o fracasso escolar, a partir de duas diferentes 
abordagens: a primeira, que busca explicações a partir dos fatores externos à escola, e a 
segunda, a partir de fatores internos, relacionando a questão do fracasso escolar aos fatores 
externos apontados, entre outros, a necessidade de trabalho, as desigualdades sociais, o 
compromisso do estudante e o envolvimento da família. Dentre os fatores internos são 
apontados a própria escola, a linguagem e o professor, o material didático dentre outros. 
Estes fatores de alguma forma também se refletem na modalidade de ensino a distância e, 
dada a dinâmica de utilização do tempo, exigem uma intervenção mas dinâmica. 

Discutir a questão do fracasso escolar é muito mais do que apontar um ou outro responsável. 
Como bem lembra CHARLOT (2000, p. 14), a problemática remete para muitos debates que 
tratam "sobre o aprendizado, obviamente, mas também sobre a eficácia dos docentes, sobre 
o serviço público, sobre a igualdade das ’chances’, sobre os recursos que o país deve investir 
em seu sistema educativo, sobre as ‘crises’, sobre os modos de vida e o trabalho na sociedade 
de amanhã, sobre as formas de cidadania".  

4. Realização da pesquisa: em busca de um aporte metodológico 

Para a realização da pesquisa com os alunos evadidos do curso de Licenciatura em Espanhol 
na modalidade a distância do IFRN, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um 
questionário elaborado pela equipe pedagógica do Campus EAD, com 14 questões (objetivas e 
subjetivas) aplicadas aos alunos que realizaram trancamentos ou evadiram até o mês de 
agosto de 2011. Vale salientar que o questionário precisava ser sucinto, de forma que 
obtivéssemos respostas pontuais acerca dos motivos que levaram o aluno a desistir do curso, 
mas que não gerasse desânimo ao responder, posto que instrumentos muito longos, em geral, 
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são evitados pelos sujeitos pesquisados. Além disso, como já havia um indicativo de que o 
instrumento também deveria ser aplicado por telefone, acesso mais fácil aos alunos, ele 
precisaria ser curto e bastante objetivo. 

Este questionário foi otimizado com o formulário de pesquisa do Google Docs e aplicado 
durante os meses de agosto e setembro de 2011 em duas etapas: e-mail e telefone. 35 ex-
alunos dos pólos de Natal, Caraúbas, Grossos, Marcelino Vieira, Parnamirim e Lajes 
contribuíram com a pesquisa. Os dados objetivos foram tabulados pela ferramenta web 
utilizada, as questões subjetivas foram tabuladas observando as respostas recorrentes e os 
dados transformados em gráficos de barras.  

Os dados revelam que 75% dos alunos entrevistados nunca fez um curso a distância e 
buscaram esta licenciatura, além do interesse pelo espanhol, pela praticidade de fazer um 
curso conciliando os horários sem se deslocar ao Campus, no entanto, 82,8% cursou apenas 
um semestre. A partir das respostas subjetivas encontrou-se categorias que revelam, por 
exemplo, a dificuldade encontrada pelos alunos para conciliar seus horários de estudo com 
outras atividades. O estudo contribuirá com intervenções nesta licenciatura e com pesquisas 
posteriores nesta licenciatura e nos demais cursos ofertados pelo campus EaD do IFRN.  

Em princípio foi enviado um link do formulário elaborado para o e-mail de 232 alunos e, ao 
longo do mês de agosto, obteve-se não mais que 13 contribuições. Ao longo do mês de 
setembro, realizou-se a pesquisa através de tentativas de ligações para celulares e residências 
dos alunos, e, simultaneamente, alguns alunos responderam por e-mail totalizando 36 
contribuições.  

Nas primeiras e segundas semanas de outubro, os dados foram tabulados e interpretados. A 
tabulação também apresentou duas etapas: gráficos produzidos pelo formulário (questões 
objetivas) e pela equipe de pesquisadores (questões discursivas). As questões discursivas 
foram analisadas a partir das categorias recorrentes em cada uma das 36 respostas, estas, 
apresentadas em gráficos. 

5. Possibilidades de compreensão 

Através dos dados apresentados na tabela 01, percebeu-se um grande número de 
trancamentos, transferências e evasões. Os fatores tidos como causas deste processo são 
diversos, sendo os mais preponderantes os problemas de saúde e outros problemas pessoais, 
a aprovação em outro curso é o segundo maior fator de evasão. O terceiro maior fator 
apresentado seria a dificuldade para conciliar horários. As dificuldades para ir ao polo e para 
usar o computador são as causas que atingiram menos alunos, segundo as suas declarações. 
Analisa-se que algumas hipóteses foram confirmadas, como a dificuldade em conciliar 
horários de estudos e atividades de trabalho, porém, a pouca habilidade para utilizar o 
computador e internet não é um fator que atinja a maioria dos alunos.  

O polo que apresentou o maior número de alunos matriculados foi o polo de Parnamirim, 
conforme Tabela 01, e apresenta também o maior número de evasão, porém, proporcional à 
quantidade de matrículas em relação aos outros polos. Observa-se que o total de alunos 
matriculados até o primeiro semestre de 2011 é 89, dos 232 alunos que iniciaram o curso, o 
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que significa um total de 118 evasões, além de 11 trancamentos e 11 cancelamentos, estes 
números tornam preocupante o índice de evasão desta Licenciatura. 

 

Tabela 01: dados sobre evasão, cancelamentos, trancamentos e transferências de alunos 

POLO 

TOTAL DE 
MATRÍCUL

AS NO 
CURSO 

MATRICUL
ADOS EM 

2011 

MATRÍCULAS 
CANCELADAS 

MATRÍC
ULAS 

TRANCA
DAS 

EVASÃO 
TRANSFERE
ÊNCIA DE 

POLO 

CARAÚBAS 33 17 5 2 9 0 

MARCELINO 
VIEIRA 

38 21 --- 1 15 1 

GROSSOS 36 9 2 2 23 0 

LAJES 32 9 1 2 20 0 

PARNAMIRIM 56 19 2 3 32 0 

NATAL 35 14 1 1 19 0 

 TOTAL 232 89 11 11 118 1 

Fonte: Sistema Acadêmico do Curso. Campus EaD/IFRN 

Devemos considerar o fato de que 75% dos alunos entrevistados nunca fizeram um 
curso a distância, de acordo com a figura 01, e esta pode ser uma forte causa da evasão, uma 
vez que essa modalidade exige adaptação a recursos didáticos, a uma nova relação professor-
aluno, a conteúdos e metodologia específicos, diferentes em muitos aspectos do presencial. 

Figura 01: Curso a distância realizado além da licenciatura em Espanhol 
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Muitos alunos optaram por fazer o curso por praticidade, conforme demonstra a figura 02, o 
que revela que estes alunos podem ter optado pela modalidade a distância por causa da 
possível flexibilização do tempo, no entanto, é possível que não tenham conseguido realizar a 
devida gestão do tempo disponível e este é um fator que pode ser considerado como uma 
causa para a desistência do aluno. 

 

Figura  02:Razão pela qual buscou um curso a distância 
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A maioria dos alunos entrevistados optou por uma licenciatura a distância, conforme revelam 
os dados, por praticidade, mas o motivo da escolha por esta licenciatura deu-se em função do 
interesse pela língua. Diante das suas respostas, interpreta-se que os alunos consideram 
praticidade a possibilidade de realizar um curso que os interessa conciliando os estudos com 
outras atividades.  A figura 04 apresenta estes dados e a figura 05 nos mostra que a  
expectativa dos alunos era o aprendizado da língua, o que talvez não tenha ocorrido de forma 
satisfatória devido a falta de gestão do tempo, o que pode ser comprovado pela figura 06, que 
revela como maior dificuldade para a maioria a conciliação dos horários. Além disso, a maior 
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evasão foi no primeiro semestre do curso, que apresenta ainda poucas disciplinas específicas 
da língua alvo. Outro fator a considerar é que, sendo um curso de licenciatura e não apenas 
um curso de língua estrangeira, o aluno pode não ter se identificado com a formação docente. 
A segunda maior dificuldade seria o empate entre os fatores uso do computador e a falta de 
material impresso. 

É importante ressaltar que o material que compõe as aulas é digitalizado e disponibilizado 
pela internet através da plataforma moodle e o IFRN envia CD-ROM para cada aluno de todos 
os pólos com todas as aulas e que o formato desse material didático permite sua impressão 
sem prejuízo de qualidade da leitura pelo aluno. No entanto, devido à falta de computadores 
dos alunos, adificuldades para ir ao polo, ou à falta de recursos financeiros para imprimir o 
material, muitos alunos ficam sem acesso a estes recursos e optam por desistir.  

A figura 07 nos mostra que a maior parte dos alunos entrevistados desistiu do curso no 
primeiro semestre e o gráfico 8 expõe os principais motivos para que permanecessem no 
curso: a possibilidade de fazer um curso superior seria o principal motivo, para 69% dos 
entrevistados e o material Didático seria o segundo maior motivo (47%), o que, logicamente, 
se contrapõe a uma das hipóteses iniciais da pesquisa de que a falta de material Didático 
impresso seria um fator determinante da evasão. Se os alunos permaneceriam pelo material 
Didático, podemos  interpretar que o material Didático é bom e motivador, apesar de não ser 
entregue em volumes impressos. Interpretação corroborada pela figura 06,  pois apenas 05 
entrevistados consideraram como dificuldade no curso a falta de material impresso, por isso, 
provavelmente, 36% dos entrevistados sugeriram que o material Didático deveria ser 
modificado, essa mudança seria, certamente, a impressão.  

Considerando o que nos aponta a figura 04, que a grande maioria dos alunos escolheu fazer a 
licenciatura, não por querer ser professor, mar por interesse em espanhol (12 entrevistados) 
ou por interesse no estudo de língua estrangeira (11 entrevistados), podemos perceber a 
importância do material Didático para estudo, assim como podemos agregar mais uma 
possibilidade de análise à nossa pesquisa: os alunos evadidos tinham o objetivo de aprender a 
língua estrangeira e, apesar de o curso fornecer-lhes esta formação, é um curso de formação 
docente, o que implica em disciplinas bastante complexas e um tempo de aprendizado bem 
maior do que, talvez, eles pretendessem usar para aprender uma língua. A questão tempo, 
aliás, impõe-se como fator extremamente relevante, ao observarmos a figura 06, haja vista, 
10 entrevistados terem colocado esse fator como a maior dificuldade de permanecer no 
curso. Esse fator pode nos levar a pensar, talvez, não na falta de tempo, mas na 
impossibilidade de gerenciar bem o tempo para conciliar trabalho e estudos. Esse é um fator 
relevante para alunos de Educação a Distancia, que são muito mais cobrados a ter autonomia 
e organizar melhor o próprio tempo. 

Figura 04: Motivo da escolha pela licenciatura em Espanhol 
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Figura 05: Maiores expectativas em relação ao curso 
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Figura 06: Maiores dificuldades durante o curso 
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Figura 07: Tempo de permanência  no curso 
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Durante um semestre os alunos ( 23 ) permaneceram no curso, conforme demonstra a figura 
07, o que possibilita afirmar que a maioria cursou as primeiras disciplinas, apresentando como  
maior dificuldade para continuar cursando a conciliação de horários ( 10 ), ver figura 06. Asua 
maior expectativa, de acordo com as figuras 04 e 05, seria o aprendizado da língua. Percebe-
se que a dificuldade para conciliar horários e aquelas relativas ao uso de computadores e 
internet (5) é segunda maior causa da evasão para os alunos entrevistados.  Ouro fator 
relevante é a ausência de aulas presencias (5), o que demonstra o condicionamento dos 
alunos à metodologia do ensino presencial, lembrando que é o primeiro curso nesta 
modalidade para estes alunos.  

A possibilidade de fazer um curso superior foi predominante para 25 alunos, que representam 
69% dos alunos atingidos pela pesquisa, e foi um fator para mantê-los no curso durante pelo 
menos um semestre. Porém, estas causas (dificuldades para conciliar horários e dificuldades 
com o uso do computador e internet) não são reforçadas na figura 08 1, em que um número 
considerável de alunos entrevistados (13) afirma que se evadiram devido a outros fatores 
como doenças. Percebe-se que esta informação pode apontar para uma dificuldade dos 
alunos entrevistados em admitir que as maiores causas da evasão são as próprias limitações 
com esta modalidade.  

 

Figura  08: Fatores que o deixaram motivado a continuar no curso durante um determinado 
tempo 

 

 

 

                                                           
1 Nas perguntas explicitadas pelas figuras 08, 10 e 11 os alunos puderam marcar mais de uma caixa de seleção, 

então a soma das percentagens pode ultrapassar 100%. 
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a possibilidade de fazer um curso superior  25 69% 
a equipe presencial no polo  11 31% 
a equipe docente  12 33% 
o material didático  17 47% 
a interação via ambiente virtual de aprendizagem  13 36% 
Other  6 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: O que levou a desistir ou trancar o curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:O que deveria ser modificado neste curso 
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o material didático  13 36% 
a plataforma virtual de aprendizagem  8 22% 
a equipe docente  4 11% 
a infra-estrutura do polo  14 39% 
Other  12 33% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: O que deveria ser mantido 

 

o material didático  14 39% 
a plataforma virtual de aprendizagem  22 61% 
a equipe docente  19 53% 
a infra-estrutura do polo  9 25% 
Other  7 19% 
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Verifica-se que há inconsistência nos dados quando os alunos afirmam que o material didático 
(36%) e a infra-estrutura do polo (39%) são aspectos que deveriam ser modificados no curso e 
ao mesmo tempo respondem que o material didático (39%) e a infra-estrutura do polo (25%) 
deveriam ser mantidos. Esse tipo de inconsistência pode nos levar a reforçar o que já foi 
apresentado, que sua maior dificuldade, na verdade, diz respeito a conciliação dos próprios 
horários de estudo.  

 

Figura 11: Dificuldades para estudar através do material didático oferecido pelo curso, em 
nível de dificuldade de 01 a  05, sendo o mais votado o mais difícil. 
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Figura 12: Dificuldades para ler e compreender textos 
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Um número considerável de alunos afirma que não apresenta dificuldades para ler e 
compreender textos e tiveram como maior dificuldade para lidar com o material a 
compreensão na leitura da língua estrangeira e a leitura através do computador. Isso indica 
que, para o aluno, o material impresso seria motivo de facilitação da leitura das aulas, por sua 
praticidade e por ser uma tecnologia a que eles já estão adaptados, o mesmo ainda não se dá 
com o computador. A relação entre os alunos e aqueles envolvidos na licenciatura também foi 
investigada. Os dados apresentados demonstram que estas relações oscilaram entre muito 
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boa e boa. Interpreta-se que estes fatores não influenciaram os alunos entrevistados a desistir 
do curso. 

  
 

6. Considerações finais 

A pesquisa realizada é uma  contribuição inicial para compreender as causas da 
desistência no curso de Licenciatura em Letras Espanhol a distância, porém, possibilita 
vislumbrar de forma sucinta alguns aspectos que merecem ser destacados como: dificuldades 
em conciliar horários,  pouco acesso à internet, limitações com o uso dos computadores. Os 
fatores mencionados conduzem à interpretação de que a expectativa em relação ao curso, 
para os alunos entrevistados, relacionava-se à possibilidade de  flexibilização do tempo, o que 
parece não ter ocorrido da forma esperada. Outro aspecto que merece reflexão e pesquisas é 
a dificuldade para definição do termo evasão e aponta para a necessidade de estudos de 
termos que melhor definam os processos de desistência sejam por abandono, cancelamento, 
trancamento ou transferência, intervindo em suas causas. As informações  coletadas, embora 
ainda escassas, ofereceram pistas para elaborar um projeto de pesquisa objetivando mapear a 
evasão (ou desistência) no referido curso na modalidade presencial e a distância  e submetê-
lo a edital do CNPQ visando compreender as causas e propor estratégias de intervenção para 
minimizar este fenômeno. 
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RESUMO  
 

Neste trabalho serão abordadas questões 
sobre a inclusão de alunos surdos em escolas 
inclusivas de ensino fundamental I e II, já que o 
direito à educação é universal e subjetivo garantido 
por lei, pois só reconhecendo a pluralidade, 
capacidade e limitações de seus alunos, a escola se 
torna inclusiva. Buscando referenciais históricos, 
legislativos e metodológicos que dão suporte e 
garantem o direito ao acesso à educação para 
pessoas com ou sem deficiência, é possível avaliar 
o ensino e aprendizagem em perspectiva inclusiva. 
Analisando também o papel do professor neste 
ambiente de ensino e enfatizando que eles dever 
receber suporte técnico-científico, tornando-se de 
extrema importância o uso de recursos materiais 
específicos. No ambiente escolar, com base na 
limitação e graus de surdez, serão apontadas várias 
alternativas usando a pedagogia de projetos na 
disciplina de geografia para melhor compreensão 

de conteúdos referente a esta disciplina. Projetos e 
atividades pedagógicas tão usadas para o 
desenvolvimento dos alunos dentro e fora da sala 
de aula, exercitando as suas habilidades, 
interações, capacidade de síntese e solução de 
problemas, provocando novas descobertas por 
parte dos alunos sob o olhar geográfico. O qual se 
torna imprescindível para a formação do ser 
cidadão e politizado, pois através de uma 
linearidade que se faz necessária para 
sistematização do conhecimento é necessário que 
haja uma desorganização e reorganização de idéias 
para que haja um melhor aprendizado a respeito 
de conceitos.  

 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Língua de sinais, surdez, pedagogia de projetos Geográficos. 

 

PEDAGOGY FOR GEOGRAPHIC PROJECT IN ELEMENTARY SCHOOL DEAF AND II. 

ABSTRACT  
 
This paper will address questions about the 
inclusion of deaf students in inclusive schools 
elementary school I and II, since the universal right 
to education is guaranteed by law and subjective, 
since only recognizing the plurality, capabilities and 
limitations of their students, school becomes 
inclusive. Seeking historical references, legislative 
and methodological support that guarantee the 
right of access to education for people with or 

without disabilities, it is possible to evaluate the 
teaching and learning in inclusive perspective. Also 
analyzing the role of the teacher in the learning 
environment, emphasizing that they should receive 
technical and scientific support, making extremely 
important use of specific materials. In the school 
environment, based on the limitation and degree 
of deafness, will be pointed out many alternatives 
using the pedagogy of projects in the discipline of 
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geography to improve understanding of content 
related to this discipline. Projects and educational 
activities as used for the development of students 
within and outside the classroom, exercising their 
skills, interactions, synthesis and problem solving, 
leading to new discoveries by students under the 
watchful geography. That becomes essential for 

the formation of the citizen and politicized, 
because through a linearity that is necessary to 
systematize the knowledge that is necessary to 
have a disorganization and reorganization of ideas 
so that there is a better learning about concepts. 

 

 

 KEY-WORDS: Sign language, deafness, education projects Geographic. 
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A PEDAGOGIA DE PROJETOS GEOGRÁFICOS PARA SURDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I E II 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

“Todo homem tem direito a educação” 
(Nações Unidas, Lei 217ª (III) de 10 de dezembro de 1948) 

 

      Os surdos vêm batalhando para conseguir sua cidadania, ao longo da história se 
organizaram em associações para que pudessem se articular de forma mais eficaz e têm se 
inserido na sociedade. Através de uma língua de sinais, facilitando a comunicação entre os 
surdos, leis foram planejadas e desenvolvidas para que seus direitos fossem garantidos e 
respeitados, conferências para discutir educação, inclusão e qualidade de vida surda foram 
promovidas para o melhor posicionamento deles na sociedade. 

       A geografia tem como objeto de estudo o espaço, e diante de um arsenal 
conceitual-teórico temos que descobrir maneiras para a melhor compreensão dos surdos 
quando o assunto é esta disciplina para que haja um eficiente descobrimento da realidade 
que os cerca.  Faz-se de extrema necessidade muní-los de instrumentos para que eles 
descubram o real propósito da geografia porque afinal fazer geografia também é descobrir e 
nesta constante descoberta de amplas dimensões, analisando contradições e conflitos 
cotidianos, travar discussões crítico-analítico é quando o fazer cidadão se mostra. 

      Diante destas possibilidades, faz-se necessário informar e propor um diálogo entre 
docentes e licenciandos em geografia e de diferentes áreas da educação a cerca da inserção 
dos alunos surdos, apontando sugestões e medidas com os olhos voltados para a prática, 
ensino e aprendizado da geografia e seus aspectos através com foco nos alunos surdos. 

2  UM POUCO DE HISTÓRIA A CERCA DA EDUCAÇÃO SURDA.  

        

      Os sujeitos surdos eram rejeitados pela sociedade e/ou enclausurados em asilos 
para que pudessem ser protegidos ou até mesmo abandonados por suas famílias, pois não se 
acreditava que o surdo pudesse ter uma educação efetiva por causa de sua “anormalidade”, 
rotulando os que não conseguiam ouvir de doentes ou incapazes. Naquela época não havia 
escolas para os surdos, o que fez surgir vários professores engajados na causa surda para 
desenvolver estudos visando este público, com a conferência de Milão em 1880, houve um 
retrocesso de mais de cem anos, pois os surdos tiveram que abandonar toda uma cultura, 
identidade e se submeter a uma “etnocêntrica ouvintista” provocando uma perseguição nas 
línguas de sinais. 

        A Língua Brasileira de Sinais ou simplesmente Libras, é a língua adotada pela 
comunidade surda no Brasil , ao contrário do que muitos podem pensar, a língua de sinal não 
é apenas uma infinidade de gestos sem conexão utilizada pelos surdos para comunicação, mas 
possui uma estrutura gramatical própria. Com origem na língua de sinais francesa, que 
também originou várias outras línguas, as línguas de sinais possuem o status de língua, pois 
elas também são compostas por níveis lingüísticos tais como o fonológico, morfológico, o 
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sintático e semântico. Cada país possui a sua própria língua de sinais, desmistificando o mito 
de que se alguém no Brasil que fale Libras, chegando a Portugal, por exemplo, terá muita 
dificuldade em ser entendido, já que as línguas de sinais não são universais. Há também a 
questão das expressões que diferem de região para região, o chamado regionalismo. Os sinais 
são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto no 
corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. As expressões faciais e/ou corporais são 
muito importantes para a configuração do que ser quer dizer para o entendimento do real 
sinal, pois a entonação da língua de sinais está na expressão facial. 

        Ao longo da história várias abordagens educacionais foram adotadas visando os 
surdos. Uma das primeiras foi a abordagem oralista a qual visava uma reabilitação, ou melhor, 
falando, uma inserção das crianças surdas na comunidade de ouvintes, os impondo a oralizar 
e falar como uma pessoa que não tivesse a surdez. O oralismo consiste em fazer com que a 
criança receba a linguagem oral através da leitura oral e facial e amplificação sonora, os quais 
excluíam a língua de sinais e alfabetos digitais.  

         No fim da década de 70 chega ao Brasil à comunicação total, a qual propunha a 
utilização de qualquer recurso espaço-visual como facilitador da comunicação, a comunicação 
total acredita que o aprendizado da língua oral não assegura o pleno desenvolvimento da 
criança surda. Esta abordagem é pautada no bimodalismo, ela considera válido todo o auxílio 
de códigos tais como língua de sinais, datilologia e até o português sinalizado para diminuir o 
bloqueio de comunicação e interação existentes entre crianças surdas e ouvintes propiciando 
para que o surdo não tenha domínio de duas línguas. 

       O bilingüismo parte do princípio de que o surdo deve aprender a língua de sinais 
como sua primeira língua já que existe toda uma identidade intrínseca, ou seja, cultura, 
história e língua própria na comunidade surda, isso facilitaria o desenvolvimento de conceitos 
com relação ao mundo, a língua portuguesa seria ensinada como segunda língua na 
modalidade escrita, e quando possível na modalidade oral, porém posteriormente a criança 
seria alfabetizada na língua do país de origem, bilinguistas defendem que as crianças surdas 
devem aprender a língua de sinais o mais rápido possível. 

        Com a declaração de Salamanca de 1994 que impunha regras e padrões sobre a 
equalização de oportunidades para pessoas com deficiências. A comunidade surda conquistou 
muitos avanços. Tal declaração reafirmava direitos universais e também demandava 
estritamente aos Estados que assegurassem que a educação de pessoas em qualquer situação 
de deficiência fosse parte do sistema educacional. A declaração encorajou políticas de 
educação especial e inclusivas afirmando que todas as crianças deveriam aprender juntas, 
independentemente de quaisquer dificuldades que venham a ter. As escolas inclusivas devem 
assegurar um ambiente propício e tem por obrigação de reconhecer e responder às diversas 
necessidades dos alunos. 

         No ano de 1996, com a nova LDB- Lei de Diretrizes Básicas para a Educação, a lei 
trazia algumas indicações que permitiam apontar melhores perspectivas governamentais e 
legislativas para a educação de surdos, há um capítulo dedicado à inclusão, bem como às 
escolas de surdos. 

 
A escola se torna inclusiva à medida que reconhece a 
diversidade que constitui seu alunado e a ela responde 
com eficiência pedagógica. Para responder às 
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necessidades educacionais de cada aluno, condição 
essencial na prática educacional inclusiva, há que se 
adequar os diferentes elementos curriculares, de forma a 
atender as peculiaridades de cada um e de todos os 
alunos. (SILVA; ARANHA, 2005, p.377) 

 

          A mais importante contribuição para a cultura e identidade surda no âmbito 
brasileiro, foi sem dúvida o decreto 5.626 do ano de 2005 que instituiu o ensino da língua de 
sinais em escolas de ensino básico, médio em institutos de educação superior. Estipula 
também a regulamentação e estruturação da profissão de professor e instrutor de libras e 
ainda reafirma a garantia do direito à educação e saúde das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva. 

 
§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas 
do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso 
normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de 
Educação Especial são considerados cursos de formação 
de professores e profissionais da educação para o 
exercício do magistério. (Brasil, Lei 5.625/05 de 22 de 
dezembro de 2005) 

 

3  PEDAGOGIA DE PROJETOS GEOGRÁFICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II 

 

       No estudo da Geografia, o espaço é o principal ponto de partida para uma melhor 
percepção do mundo a nossa volta seja o sujeito ouvinte ou surdo. É fundamental promover 
situações de aprendizagem que valorizem as referências dos alunos quanto ao espaço vivido e 
produzido. Estuda-se o local para gradativamente, a partir de suas experiências, referências e 
inferências estudar-se o global. Com apelação espaço-visual, tão imprescindível para que o 
surdo internalize o conhecimento é preciso buscar fomentação em algumas técnicas 
pedagógicas, ou pedagogia de projeto, para o fazer geográfico, a partir de uma efetiva 
construção de conceitos podemos montar um referencial crítico-analítico da geografia, dentre 
elas a questão ambiental que é uma tendência que vem ganhando espaço na mídia. Como 
Rogério Haersbaert cita em Constelação de conceitos: 

Em geografia podemos propor ‘espaço’ como categoria, 
nosso conceito mais geral, e que se impõem frente aos 
demais conceitos – região, território, lugar, paisagem, 
etc. Esses comporiam assim a constelação geográfica de 
conceitos, ou, numa metáfora demasiado simples, mas 
didática, uma espécie de conjunto de planetas girando 
em torno de um sol, cuja luz seria o espaço. (HAESBAERT, 
ROGERIO, 2011 p.110) 

  

        

      O que Haersbaert afirma é que cada conceito se aprimora do outro para formar 
uma teia de idéias, provocando no aluno uma tempestade que ordena e desordena, ou seja, 
constante caos e equilíbrio, confronto de idéias, reavaliação de conceitos. 
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      Atualmente uma das temáticas que vem sendo discutidas no cenário educacional é 
o trabalho por projetos e podemos nos aprimorar deles para a prática do ensino da geografia 
no Ensino Fundamental I e II e também em questões ligadas a esta disciplina, usando-os como 
base para a problematização e construção de conceitos para melhor apreensão do 
conhecimento.  

Os Projetos de Trabalho contribuem para uma 
resignificação dos espaços de aprendizagem de tal forma 
que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, 
reflexivos, atuantes e participantes (HERNANDEZ, 1998).   

 

 

Para uma melhor aplicabilidade e resultados desses projetos, o professor funcionará 
como mediador, acompanhando o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, deverá 
entender o caminho, o seu universo cognitivo e afetivo bem como cultura, inserção social e 
contexto de vida sempre com clareza de intencionalidade. 

 
 

3.1 Projeto Geográfico 1 (Desenhando minha casa). 

       Para trabalhar com a concepção de espaço, pois a geografia é a ciência que estuda 
a organização espacial e também concebida de forma humanizada e politizada como uma 
instância social.  O professor poderá pedir a seus alunos que desenhem a sua própria casa. No 
desenho de sua moradia uma atenção especial para a divisão detalhada dos cômodos. 
Proporá que cada cômodo da casa é um espaço e a casa toda também é um espaço, mas se 
ateria ao quarto do estudantes pois ficaria mais fácil para a sua compreensão, partindo do 
local para o global. Poderia pedir que depois eles desenhassem a rua em que vivem com todas 
as peculiaridades, a padaria da esquina, a árvore em frente à casa amarela, o terreno baldio 
no final da rua, tudo isso é espaço e o sujeito está inserido nele em uma combinação perfeita. 
Logo após a execução dos desenhos, o professor irá pedir para que cada um, em libras fale um 
pouco de sua casa e proporá uma exposição de trabalhos afixados na parede da sala de aula 
ou mural escolar. 

 

3.2 Projeto Geográfico 2 (Brincando e aprendendo em uma praça)  

        Está é uma atividade pedagógica para turmas de surdos, ouvintes ou mistas que 
envolvem valores, atributos e conhecimentos, pois iniciativas tais como o melhor percurso 
usando os pontos cardinais, percepção espacial, avaliação de distâncias e ângulos, 
familiarização com mapas e bússolas, noções de topografia e interação com o meio-ambiente 
serão usadas.  O nome já é conhecido é a caça ao tesouro, em que o professor dividirá os seus 
alunos em grupos, por sorteio ou por outro método de escolha. Ao longo do parque várias 
dicas serão colocadas para que os alunos cheguem até o destino final. Se possível cada grupo 
terá uma bússola que os orientará nesta caça, porém a atividade poderá ser feita sem a 
mesma, apenas com os conhecimentos prévios dos alunos em pontos cardinais. O professor 
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mediador poderá por em cada pista uma charada geográfica como, por exemplo, problemas 
discutidos em salas ou mini-charadas. O objetivo é chegar em menos tempo, ao tesouro.  

 

3.3 Projeto Geográfico 3 (Educação Ambiental)  

         Em um mundo que está se preocupando cada vez mais com o meio-ambiente e 
questões ligadas à racionalização de água, precisamos conscientizar os sujeitos sobre 
educação ambiental. Observando a necessidade de trabalhar estes tópicos no âmbito escolar, 
pois a escola é um veículo com grandes poderes de transmissão de idéias e auxiliadora no 
processo de conhecimento, esse projeto apresenta propostas a serem desenvolvidas na 
educação infantil para alunos surdos. Através de pesquisas em sites, leitura, vídeos educativos 
com legendas, história infantil contada em libras e estudo do meio, os alunos irão desenvolver 
a socialização, serão estimuladas a perceber a importância do homem na transformação do 
meio que vive e inclusive os impactos negativos causados por ele, estimulados a ler e a 
escrever, dentre outras. 

         O primeiro passa para este projeto será a narração de uma história infantil em 
libras que trate a questão do meio ambiente. Logo após, conversa dirigida a cerca do que eles 
entenderam sobre a história e o que eles sabem sobre meio-ambiente, pedir para que os 
alunos recontem a história com desenhos e escrita seguida pela explanação dos trabalhos. 

         Pedir para que os alunos procurem em sites na rede, fotos de com imagens de 
degradação ambiental e escrever pequenos textos sobre o assunto. Logo após, haverá uma 
apresentação de um vídeo com legendas sobre a reciclagem e confecção de uma lista 
juntamente com os alunos sobre os objetos que podem ser reciclados.  

        Cada aluno trará de casa sua garrafa “pet” e com estas, o professor mediador 
proporá a elaboração de um boliche e cada aluno pintará sua garrafa com cores diferenciadas 
o que propiciará um momento de diversão entre eles. O professor poderá trabalhar também 
com a reciclagem de papel propondo um trabalho de arte, primeiramente explicando como se 
deu o processo de reciclagem do papel e com os materiais previamente prontos como, por 
exemplo, papel usado, liquidificador, peneira o professor iniciará o processo. Após esta etapa 
o professor pedirá que eles no papel seco, retratem o meio-ambiente com pinturas e 
desenhos para uma exposição. 

 

3.4 Projeto Geográfico 4 (Reconhecendo o território brasileiro: Região Nordeste através de 

blocos diagrama)  

         Conhecer a região que moramos é fundamental, pois assim poderemos 
compreender de formas mais clara as interações travadas em nosso território. É fundamental 
conhecer suas características físicas e geográficas, berço da colonização portuguesa no país e 
diversidade de clima, fauna e flora. 

         Esta atividade envolve a exploração de mapas e construção de blocos diagrama, 
mais conhecidos como maquetes proporcionando a interação social, atividades de 
cooperação, análise do espaço geográfico em seus diferentes conceitos e características e o 
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estudo mais detalhado da região a ser explorada. O professor apresentará um mapa do 
estado em que os estudantes vivem e logo o localizará em outro mapa de maior escala 
mostrando a região nordeste do Brasil. O professor enfatizará os nomes dos estados e as 
capitais, e perguntará o que os alunos conhecem sobre eles estados. Logo após outros mapas 
serão mostrados, o mapa do clima e o mapa do relevo enfatizando as partes mais altas da 
região e os principais rios.  

         Com base nestas informações, os alunos farão uma pesquisa em sites da internet 
sobre cada estado da região. Após a pesquisa detalhada, os alunos confeccionarão em isopor 
com mediação do professor, que decidirá em sorteio ou outros métodos de escolha, os grupos 
que ficarão responsáveis pelos estados.  

          Para finalizar o projeto, os alunos farão uma apresentação sobre cada estado 
nordestino, turismo, clima, relevo, hidrografia serão alguns dos pontos detalhados. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Com leis que fomentam a inclusão dos alunos surdos em ambiente escolar, o 
Brasil avançou muito, porém há bastante a se refletir acerca da palavra inclusão, pois se existe 
inclusão quer dizer que alguém está sendo excluído, e o fato desses sujeitos estarem dentro 
da escola significa que eles serão incluídos?   

       Ao lidar com alunos que possuem diferentes níveis de surdez, é preciso estar bem 
informado e capacitado para que o processo de internalização do conhecimento seja efetivo e 
que não se perca em meio às interferências geradas pelas lacunas da falta de qualificação 
específica. Por isso é de extrema importância que os cursos de licenciatura envolvam, 
subsidiem e informem os graduandos de diferentes áreas quanto às aulas inclusivas para 
alunos surdos, pois a formação de cidadão críticos será parte fundamental no seu trabalho. 

      Para o melhor aprendizado e entendimento da disciplina de geografia em meio às 
dificuldades dos surdos é preciso que haja sempre alguém pensando de forma crítico-analítica 
para a elaboração e aplicação de projetos pedagógicos geográficos que contribuirão 
diretamente para o construir da cidadania, consciência ambiental , conhecimento do mundo 
em volta, troca de experiências em ambiente sócio-cultural e formação de caráter e 
identidade pessoais. Sem esquecer que o surdo possui uma imagem espaço-visual muito forte 
e faz-se necessário que sempre haja uma exploração de recursos imagéticos, pois exercitará 
mais a capacidade deles de associar o conteúdo com a realidade. Em um mundo com novas 
tecnologias aflorando, é extremamente o contato deles com tais equipamentos e recursos 
geográficos tais como mapas, maquetes, bússolas, entre outros. 
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RESUMO  
 
O ensino de ciência atualmente está tomando grandes 
dimensões e uma das propostas para o melhor 
aprendizado das ciências no âmbito da educação é o 
estudo da história e da filosofia da ciência (HFC), que 
está incorporado na confluência entre a didática do 
ensino de ciências e a história e filosofia da mesma. 
Baseado neste dado, nosso trabalho teve como objetivo 
avaliar o ensino da HFC no contexto das aulas de ciências 
ministradas pelos professores da rede pública Estadual 
de ensino da cidade de Santa Cruz/RN. O estudo foi 
realizado com 15 professores da área das ciências 
naturais de duas escolas estaduais do município de 
Santa Cruz no Rio Grande do Norte, com auxílio de 
questionários, que foram aplicados durante os meses de 
julho a agosto de 2011. Nossos resultados mostram que 
a maior parte dos professores de ciências apresenta 
formação acadêmica na área de ciências biológicas 

(46,7%), enquanto que para cada cinco professores 
apenas um é formado na disciplina de física, deixando 
claro as disparidades entre as formações acadêmicas dos 
profissionais das áreas das ciências naturais. Com 
relação à HFC, a grande maioria dos professores 
declarou ser extremamente importante, entretanto 
apenas uma pequena parcela (10%) declarou sempre 
utilizar estes conhecimentos em sala de aula. Por fim, 
observamos que os professores que utilizam a HFC, em 
sua maioria, buscam apoio dos PCNs para o 
planejamento das suas aulas. Diante do exposto, 
ressaltamos a necessidade de uma formação continuada 
enfatizada nos aspectos históricos e filosóficos da 
Ciência para que possamos superar esse estigma 
presente na prática do professor quanto ao uso da HFC 
em sala de aula.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Escola estadual; ensino de ciências; física; ciências biológicas; química. 

 
ANALYSIS OF THE USE OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE IN THE PUBLIC SCHOOLS OF 

SANTA CRUZ/RN 
The teaching of science is currently taking a 

large and proposals for better learning of science in 
education is the study of history and philosophy of 
science (HFC). Based on this data, our work was to 
evaluate the teaching of HFC in the context of science 
classes by teachers from public schools of Santa 
Cruz/RN. The study was conducted with 15 teachers of 
natural science in two schools of Santa Cruz during the 
months from July to August 2011. Our results show that 
most science teachers has academic training in 
biological sciences (46.7%), while for only one of five 
teachers is trained in the discipline of physics, making 

clear the differences between the academic 
backgrounds of professionals in the fields of natural 
sciences. With respect to the HFC, the vast majority of 
teachers said it was extremely important, however, only 
a small proportion (10%) reported always use this 
knowledge in the classroom. Finally, we found that 
teachers who use HFC, mostly seeking support from 
PCNs for the planning of their lessons. Therefore, we 
emphasize the need for a continuing education 
emphasized the historical and philosophical aspects of 
science.

 KEY-WORDS: state school, teaching science, physics, biological sciences, chemistry. 
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ANÁLISE DO USO DA HISTÓRIA E DA FILOSOFIA DA CIÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICA DE 

SANTA CRUZ/RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

Recentemente, diversos estudos na área do ensino de ciências têm evidenciado a 
relevância do papel desempenhado pela História e a Filosofia da Ciência (HFC) no ensino e 
aprendizagem da disciplina (EL-HANI, 2006). A necessidade de incorporação de elementos 
históricos e filosóficos no ensino médio chega a ser praticamente consensual, o que passou a 
orientar currículos de parcela significativa das licenciaturas (VANUCHI, 1996). No entanto, os 
professores do nível médio dificilmente incorporam esse tipo de conhecimento em suas 
práticas. 

Nessa pesquisa, iremos abordar o uso da HFC na sala de aula dos professores de 
ciências da rede publica estadual de Santa Cruz. Inicialmente, caracterizamos o perfil 
acadêmico dos professores avaliados enfatizando a formação profissional. Em seguida, 
avaliamos a importância dada pelos professores à HFC e a sua possível utilização em sala de 
aula.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino de ciência atualmente está tomando grandes dimensões e uma das propostas 
para o melhor aprendizado das ciências no âmbito da educação é o estudo da historia e da 
filosofia da ciência (HFC), que está incorporado na confluência entre a didática do ensino de 
ciências e a história e filosofia da mesma.  

O estudo dessa temática no Brasil é algo bastante relevante para a incorporação dessa 
disciplina na educação básica. Em nosso país, os principais congressos dedicados ao ensino de 
ciências são: ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – e do EPEF – 
Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, ambos bianuais, tem como uma de suas áreas 
temática a “História e Filosofia da Ciência”. (FERREIRA & MARTINS, 2010).   

Desta forma, encontrar material que contemple tal temática de diferentes 
perspectivas historiográficas de episódios históricos até o universo das experiências didáticas, 
em especial no ensino médio, é bastante extenso, pois se constituiu como uma área de 
conhecimento “com fortes e profundas implicações para a didática das ciências” (MARTINS, 
2007). 

Muitos desses trabalhos já produzidos mostram a relevância dessa temática (HFC) para 
o ensino e para aprendizagem do ensino de Ciências, sendo abordado com certa relevância 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio (BRASIL, 2002).   

Nessa perspectiva, varias licenciaturas contemplam esse estudo da HFC, seja em 
disciplinas especificas ou por intermédio de uma aula dispersa, esperando que esse estudo dê 
conta das necessidades mínimas para a formação dos professores da área de Ciências 
(MARTINS, p.115, 2007).  

Dessa forma, este trabalho objetiva avaliar o ensino da História e a Filosofia da Ciência 
no contexto das aulas de ciências ministradas pelos professores da rede pública Estadual de 
ensino da cidade de Santa Cruz/RN. Levamos em consideração a formação acadêmica dos 
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professores, grau de importância dado ao ensino da História e a Filosofia da Ciência pelos 
professores, bem como sua devida utilização, e os materiais de apoio utilizados para o 
planejamento das aulas de ciências apoiadas na HFC. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi uma pesquisa 
quantiqualitativa, onde usamos questionários com perguntas abertas e fechadas para 
podermos obter as informações necessárias. Os questionários foram aplicados durante os 
meses de julho e agosto de 2011. 

O estudo foi realizado com 15 professores da área das ciências naturais de duas 
escolas estaduais do município de Santa Cruz no Rio Grande do Norte. Dividimos para os 
devidos efeitos as escolas em E1 e E2.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O discurso da análise empírica desse trabalho se deu nas perguntas mais 
significativas do questionário aplicado aos professores da rede pública de ensino. Podemos 
verificar que a maior parte dos professores da área de ciências naturais possui formação em 
ciências biológicas (46% dos entrevistados), seguida da formação em química e física. Com 
34% e 20%, respectivamente.  

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Formação acadêmica dos professores de ciências das escolas estaduais de Santa 
Cruz/RN 

 

A partir destes dados podemos observar as disparidades entre as formações 
acadêmicas dos profissionais das áreas das ciências naturais, pois, para cada cinco professores 
de ciências, apenas um é formado em física. Esse resultado, no entanto, é uma realidade 
encontrada em todo o país. Em pesquisa desenvolvida pelo INEP (Instituto Nacional de 
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Estudos e Pesquisas Educacionais) reunindo as principais estatísticas brasileiras sobre os 
professores no documento intitulado “Estatísticas dos professores do Brasil”, foi apontado um 
quadro alarmante de carência de professores principalmente de Física e Química. A 
justificativa para essa carência é dada na estatística que mostra que os cursos de graduação 
que oferecem licenciatura cresceram 90% no período 1991/2000, mas o aumento do número 
de concluintes distribui-se de forma desigual, constatando-se como áreas críticas às de 
Química e principalmente Física, onde o número de licenciandos está muito abaixo da 
demanda estimada (BRASIL, 2003). 

Levando em consideração que todos os professores declararam ter cursado disciplina 
ou estudado conteúdos referentes à HFC, nós decidimos verificar a importância dada pelos 
professores à mesma (figura 2). A maior parte dos professores (85%) declarou achar 
importante o conhecimento sobre a HFC, enquanto um total de 15% acredita que a HFC não 
tem importância significativa na sala de aula.   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – importância dada pelos professores da rede estadual de Santa Cruz/RN ao 
conhecimento sobre a HFC. 

                       

Apesar da importância relatada pelos professores para a HFC, fica claro quando 
observamos a figura 3 que a grande maioria dos professores nunca fazem uso desse 
conhecimento em sala de aula (65%).  
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Figura 3 – Frequência do uso da FHC pelos professores da rede estadual de Santa Cruz/RN 

 

Com relação aos discursos utilizados pelos professores para o não uso da FHC, 
destacamos abaixo as três justificativas mais representativas da pesquisa:  

 

P1: “A escassez de material didático para o ensino médio que fale da 
história e da filosofia da Ciência é muito grande”. 

P2: “O pouco embasamento teórico que tive na minha graduação não 
me dá segurança em utilizar esse recurso HFC para dá aulas”. 

P3: “Não vejo muita vantagem em usar esse recurso, pois os 
programas de vestibulares não cobram HFC, então não prefiro perder 
tempo com ele e ganhar com assuntos de maior interesse para os 
educandos”. 

Analisando o discurso do P3 remeto aqui o que o professor Martins (p.122, 2007) em 
sua pesquisa coloca: 

(...) podemos perceber que os sujeitos sentem-se amarrados a uma 
lista de conteúdos presente nos livros didáticos e assumida pelas 
escolas, quase sempre visando ao vestibular. Ainda que essa pressão 
pelo cumprimento de um programa preestabelecido seja mais forte na 
rede privada, ela atinge também aqueles que atuam na rede pública, 
como sabemos. 

Quando colocamos em pauta o discurso do P1, podemos chegar a duas conclusões: o 
professor se detém ao livro Didático abraçando o ensino tradicional ou o professor não 
encontra material didático de qualidade que aborde o tema em questão.  

Esses discursos adotados pelos professores sobre o uso da HFC corroboram com 
aqueles destacados por Martins (2007): Falta de material didático de qualidade abordando o 
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assunto; Formação acadêmica frágil no que diz respeito à HFC; Falta de percepção dos 
professores com relação ao seu papel no ensino e um conteúdo extenso exigido pelas escolas 
e vestibulares “prendendo” os professores.  

Dentro do que foi declarado por P1, é importante avaliar quais são as fontes de 
informações utilizadas pelos professores para planejar suas aulas que utilizam a abordagem 
da FHC (Figura 4). Podemos perceber que dos professores que utilizam a FHC em sala de aula, 
a grande maioria utiliza como material o PCN (60%), seguida dos livros didáticos e de 
periódicos, com 35% e 5%, respectivamente.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Que tipo de material é usado para o planejamento das aulas quando você vai 
fazer o uso da HFC em sala de aula? 

 

 

Vimos que a maioria dos Docentes que fazem o uso da HFC usa os PCN, pois os 
mesmo remetem a importância de considerar a Ciência como uma construção humana, tendo 
o conhecimento cientifico fruto do tempo e do espaço (Brasil, 2002). O baixo percentual do 
uso de livros em relação aos PCNs também pode fornecer respostas sobre a qualidade dos 
livros didáticos que abordam a FHC, mostrando que é essencial o investimento em pesquisas e 
a consequente produção acadêmica que aborde de forma didática a FHC, facilitando a sua 
utilização pelo professor na sala de aula. Com relação ao uso de periódicos para o 
planejamento de aulas, Oliveira ET AL (2010) mostraram que o uso de periódicos pelos 
professores é insignificante, o que em conjunto com os nossos dados faz necessário a 
indagação sobre os motivos que impedem o acesso dos professores das escolas municipais de 
Santa Cruz a esse tipo ferramenta acadêmica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de uma formação continuada 
enfatizada nos aspectos históricos e filosóficos da Ciência para que possamos superar esse 
estigma presente na prática do professor quanto ao uso da HFC em sala de aula. Para isso 
precisaremos que os professores tome mais conhecimento sobre tal assunto em cursos de 
capacitação. Vale ressaltar que este não é o único problema a ser considerado no contexto de 
dificuldades a serem enfrentadas sobre a FHC, pois o incentivo a produção de materiais de 
qualidade é necessário para fornecer aos professores fontes mais seguras de informações 
sobre a FHC. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
campus Santa Cruz insere-se nesse contexto através da oferta de cursos de licenciatura que 
abordem essa temática bem como da abertura de cursos de formação continuada na área 
especifica em questão. 

 

REFERÊNCIAS   

1. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. 
Brasília: 2002. 

2. BRASIL, Ministério da Educação/INEP. Estatísticas dos professores do Brasil. Brasília:MEC, 
2003. 

3. EL-HANI, C. N. Notas sobre o ensino de história e filosofia da ciência na educação científica de nível 
superior. In: SILVA, C.C. (Org.) Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação 
no ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006, p. 3-21. 

4. FERREIRA, J.M.H; MARTINS,A.F.P. A História e a Filosofia da Ciência no ensino de ciências. 
Programa Universidade à distância-UNIDES. Natal. UFRN, 2010. 

5. KUNH. T.S. A estrutura da revolução cientifica. 5 ed. São Paulo. Editora Perspectiva, 1997. 

6. MARTINS, A. F.P. História e Filosofia da Ciência no Ensino: Há muitas Pedras nesse caminho. 
Caderno brasileiro do ensino de física 24(1): 112-131, 2007. 

7. OLIVEIRA, ET AL. A Prática Pedagógica do Ensino de Ciências nas Escolas Públicas de Santa Cruz – 
RN. Revista Holos. Ano 26. Vol. 5:218 – 226, 2010. 

8. VANNUCCHI, A. I. História e Filosofia da Ciência: da teoria para a sala de aula. 1996. 131f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências modalidade Física) Instituto de Física e Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

1579



TORRES ET AL (2011) 
 

 
APLICAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DA QUÍMICA: 

TABULEIRO QUÍMICO 

M. M. Torres¹, S. E. T. Brilhante, S. P. Rêgo¹ P. R. N. Fernandes¹ 

¹Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

myrellymorais@hotmail.com - estefana_torres@hotmail.com – suzana.ndi@hotmail.com - 
paulo.fernandes@ifrn.edu.br  

 

 

 

RESUMO  

Diante das várias dificuldades para se expor o 
conteúdo da disciplina de Química e da vivência 
dentro da sala de aula, tornou-se claro que a inserção 
de jogos didáticos no dia-a-dia dos estudantes é de 
grande valia para contribuir com o melhor 
desempenho dos alunos na disciplina. Com isso, 
podemos constatar que a utilização de jogos lúdicos 
pode melhorar o ensino, a interação entre o professor 
e os alunos e ainda servir como incentivo para o 
estudo da disciplina, visto que os jogos trazem o 
desejo de vitória aos estudantes. Uma das prioridades 

na criação desses jogos foi a de se obter bons 
resultados utilizando materiais de baixo custo para a 
criação dos mesmos. Portanto, neste artigo iremos 
apresentar à utilização de um jogo aplicado a 
disciplina de Química a alunos da terceira série do 
Ensino Médio, no entanto isto não impossibilita a 
utilização deste jogo a qualquer outra série sendo 
feita as devidas modificações. 

 

 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Química, Jogos. 

 

APPLICATION OF DIDATIC GAMES IN THE TEACHING OF CHEMISTRY:  

BOARD CHEMICAL.  

ABSTRACT  
Face of  the various difficulties to expose the subject 
of the discipline of chemistry and experience in the 
classroom, it became clear that the inclusion of 
educational games on the day to day life of students is 
of great value to contribute to better performance 
students in the discipline. With this, we note that the 
use of educational games can improve the teaching 
and interaction between teacher and students and 
also serve as an incentive for the study of the 

discipline, since the games bring the desire to win 
students. One of the priorities in the creation of these 
games was to get good results using low cost 
materials for the creation of the same. Therefore, this 
article will present the use of a game applied to the 
discipline of chemistry of the students from third 
grade of high school, however this does not preclude 
the use of this game to any other series being made 
the necessary changes. 

 KEY-WORDS: Education, Chemistry, Games. 
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APLICAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DA QUÍMICA: 

TABULEIRO QUÍMICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tem-se buscado muitas alternativas para se agregar o método do ensino tradicional a 

novas técnicas facilitadoras da aprendizagem. Uma dessas técnicas, que será abordada nesse 

trabalho, são os jogos didáticos. Partindo do princípio que os jogos são uma forma de alcançar 

os objetos, e ainda estimular os alunos a estudar, aparece como uma nova maneira do 

professor avaliar a absorção do conhecimento por parte dos discentes. 

Segundo Fialho: 

 

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, 
na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja 
assegurado (FIALHO, 2007, p. 16). 
  

 

 

O ensino de química, até hoje é uma prática comumente efetivada em sala de aula, 

apesar de existirem diversas ferramentas de inovação na educação atualmente, o professor 

tem dificuldade no que diz respeito ao ensino de química.  

A produção desses jogos faz parte das atividades do projeto do Programa de Bolsas de 

Iniciação a Docência - PIBID/CAPES do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte-IFRN Campus Apodi. Os jogos são encarados como uma forma de 

motivação para os alunos e para o professor, e mais uma maneira de avaliar o conhecimento 

dos estudantes diante dos conteúdos lecionados em sala de aula. Com seu aspecto dinâmico e 

interativo os jogos educativos podem proporcionar excelentes resultados, visto que desperta 

maior interesse dos alunos perante a competitividade que esse tipo de atividade desperta. 

Na parte inicial do trabalho iremos expor a metodologia utilizada para a produção e a 

utilização do jogo, descrevendo suas regras e como se joga.   
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Ao final deste artigo iremos expor os resultados obtidos a partir da aplicação dos jogos 

na terceira série do ensino médio da Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres 

(E.E.P.M.Z.G.T.), situada na cidade de Apodi-RN. Veremos que os resultados foram bastante 

positivos e que esse tipo de abordagem pode contribuir de forma positiva para a assimilação 

do conteúdo da disciplina de química.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
 
• Confeccionar jogos didáticos para auxiliar na fixação dos conteúdos da disciplina de 

química.  
 

Objetivos específicos 
 

• Facilitar e estimular a compreensão dos conteúdos de química; 
• Tornar a aula mais dinâmica;  
• Melhorar o rendimento dos alunos do ensino médio; 
• Melhorar a relação professor – aluno, aluno – aluno. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Produção e elaboração do jogo 

 O jogo didático confeccionado para a aplicação neste estudo é bastante semelhante a 

um jogo de tabuleiro comum. Utilizamos cinco cores diferentes para representar os diversos 

níveis de dificuldade das possíveis questões que serão dirigidas aos participantes. As cores 

estão divididas da seguinte forma: a cor verde representa o nível de dificuldade iniciante, a 

cor laranja representa intermediário, vermelho moderado, lilás difícil e por fim a cor preta que 

representa nível especialista. Alem das cores para representar os vários níveis de dificuldades 

o jogo ainda possui uma peculiaridade que nomeamos “sorte ou azar”.  Quando o aluno 

estiver posicionado nesta casa do tabuleiro o mesmo poderá retirar um cartão que poderá 

conter informações relevantes para ajudar o estudante nas resoluções das questões 

seguintes, o que configuraria a questão da sorte; ou ainda, deparar-se com o azar, quando 

localizar um cartão que apresente uma das diversas punições possíveis. Para se iniciar uma 
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partida serão necessários no mínimo dois alunos, o numero Maximo fica a critério do 

professor.  

 A Figura 1 mostra como o tabuleiro está disposto de acordo com as cores relatadas 

anteriormente e ainda a casa que representa “sorte ou azar”. 

 

 

Figura 1. Tabuleiro do Jogo. 

 A Figura 2 mostra os possíveis modelos para os cartões de perguntas e de “sorte e 

azar”. 

 

  

Figura 2. modelos de cartões 
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3.2 Regras do jogo 

• O objetivo do jogo é responder corretamente o máximo de perguntas possíveis e ter 

sorte para chegar primeiro. 

• A ordem de inicio do jogo é decidida pelo professor junto com os alunos. 

• Para jogar é necessário um dado. Em cada jogada o aluno lança o dado para 

determinar quantas casas deverá percorrer. 

• De acordo com o resultado do dado o aluno terá de responder uma questão sobre 

algum conteúdo de química com o nível correspondente a cor da casa ou, em caso de 

sorte ou azar, poderá ser ajudado ou prejudicado de acordo com as várias 

possibilidades. 

• O aluno que responder a pergunta que lhe foi proposta de forma incorreta ou não 

souber responder ficará uma rodada sem jogar. 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 O gráfico a seguir expõe de forma quantitativa a reação dos alunos diante da aplicação 

dos jogos didáticos para auxiliar a aprendizagem dos conteúdos de química. 

 

Figura 3. Avaliação dos discentes perante a aplicação do Tabuleiro Químico. 
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 A Figura 3 apresenta a resposta dos alunos a cerca da utilização do Tabuleiro químico, 

que foi aplicado em uma sala de terceira série do Ensino Médio da Escola Estadual Professora 

Maria Zenilda Gama Torres (E.E.P.M.Z.G.T.) situada na cidade de Apodi-RN. 

 Tendo em vistas os resultados positivo na aplicação da tarefa didática e na 

simplicidade para a sua confecção cabe aos professores a tarefa de tentar torna suas aulas 

mais dinâmicas e didáticas com a aplicação destas. 

Como defende Kishimoto (1996, p.37): “A utilização do jogo potencializa a exploração 

e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna típica do lúdico”. 

Observando que os jogos didáticos são importantes estratégias para o ensino de química. 

Assim com base nos resultados chegamos à conclusão que os jogos são motivadores e 

contribuem de forma positiva para aprendizagem do aluno. 

 A utilização do jogo mostrou ser uma alternativa para ser utilizado como elemento 

facilitador no processo ensino-aprendizagem. Esperamos que o jogo Tabuleiro químico tenha 

ajudado aos alunos e professores na pratica pedagógica, e que não tenha apenas contribuído 

para o conhecimento, mas também para motivação dos professores na produção de novos 

jogos lúdicos. 
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APRENDENDO INVERTEBRADOS COM MAPAS CONCEITUAIS: UMA ABORDAGEM PARA A 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

 

RESUMO 

 
Os mapas conceituais (MC) são ferramentas 
importantes no processo de aprendizagem 
significativa. No entanto, sua utilização no ensino 
básico ainda é cercada de medo pela maioria dos 
educadores. Consequentemente, é notável o 
completo desconhecimento dos alunos a respeito do 
referido tema. A importância de seu uso como uma 
ferramenta do processo ensino-aprendizagem está 
pautado nos pressupostos aussubelianos. Com isso, 
este trabalho objetivou-se na utilização de MC como 
instrumento avaliativo do referido conteúdo, 

“animais invertebrados”. Os resultados 
demonstraram uma avaliação da aprendizagem de 
caráter construtivista e idiossincrática, em que cada 
grupo avaliado utilizou habilidades pertencentes a 
cada indivíduo. Também é possível afirmar que o 
sucesso desta metodologia encontra-se na 
capacidade dos alunos realizarem conexões entre 
diferentes domínios, permitindo uma visão integrada 
entre os diferentes filos invertebrados. Portanto, os 
MC podem ser indicados como uma estratégia 
adicional no ensino de animais invertebrados. 

 

 

 

LEARNING INVERTEBRATES WITH CONCEPT MAPS: A SIGNIFICANT APPROACH FOR LEARN 

ABSTRACT 

 
Concept maps are important instruments in the 
significant learning process. However, their use in the 
brazilian basic education remain poor and it is 
surrounding by fear in the majority of the teachers. 
Consequently, it is notably the full ignorance of the 
students about the subject. The importance of your 
utility is underlined in the Ausubel theory. From this, 
this work aims to introduce concept maps as 
instrument of assessment about the theme, 

invertebrate animals. Results demonstrate which this 
method possess a strong constructive role, as well 
idiosyncrasy. Other important characteristic observed 
in the students is the capability to perform 
connections among different invertebrates creating 
an integrate vision about these animals. Thereby, 
concepts maps can be indicated as an additional 
strategy of evaluation during the teaching the issue 
invertebrates animals.  
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INTRODUÇÃO 

Os mapas conceituais, ou também conhecidos, mapas de conceitos (MC) surgem nas 
últimas décadas como uma ferramenta importante no processo de aprendizagem 
significativa. No entanto, poucos educadores têm utilizado esta ferramenta na sala de aula. 
Quando a abordagem é introduzida em sala de aula através de uma leitura do MC com o 
acompanhamento do educador, ou mesmo na forma de atividade avaliativa, é perceptível o 
completo desconhecimento e a falta de habitualidade pelos alunos a cerca desta 
ferramenta. No Brasil, o professor e físico, doutor Marco Antônio Moreira (1979), foi um 
pioneiro na introdução de mapas de conceito (MOREIRA, 1979). Por outro lado, é notório 
que uma ferramenta relativamente antiga e tão poderosa na construção da aprendizagem, 
mesmo após três décadas, seja limitada as salas de aula das universidades e pouco utilizada 
nas séries que compõe o ensino básico brasileiro (FILHO, 2007). 

Os mapas de conceito consistem em diagramas que indicam relações entre conceitos, 
e podem ser interpretados como diagramas hierárquicos que procuram refletir a 
organização conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte dele (MOREIRA, 1979).  
Diversos autores têm tentado demonstrar mecanismos para a construção de MC (TAVARES, 
2007). Eles podem ser apresentados de diversas formas, mas possuem como características 
principais a presença de círculos ou quadros delimitando um conceito, e linhas de conexão 
fazendo a ligação entre dois conceitos. Ainda, é possível em alguns MC observarmos 
palavras sobre as linhas de conexão realizando a ligação entre os conceitos, denominada 
palavras de ligação. Uma importante característica dos MC é a introdução de linhas 
cruzadas, ou seja, linhas de conexão passando sobre outras com o objetivo de integrar 
conceitos que estão em domínios diferentes (NOVAK AND CAÑAS, 2008).  

A teoria que fundamenta os MC é embasada na teoria de aprendizagem ou de 
assimilação proposta por David Ausubel (1963; 1968; AUSUBEL, 1978). De acordo com 
Ausubel, o indivíduo constrói o significado a partir do conceito apresentado e do 
conhecimento prévio, embora seja necessário haver a predisposição para realizar tal 
construção. A partir dos pressupostos teóricos de Ausubel, Novak (1972) concebeu os mapas 
de conceitos delineando-os e publicando-os em vários artigos ao longo de mais de duas 
décadas e, ainda, na sua obra Learning how to Learn (1984, 1996) e no livro Teaching Science 
for Understanding (MINTZES, 1997, SANSÃO, 2002). Estes foram propostos inicialmente a 
partir da necessidade de encontrar a melhor forma de representar o entendimento 
conceitual das crianças. Com isso, os MC passaram a direcionar na prática a aprendizagem 
significativa mediante esforço por parte do aprendiz (NOVAK AND CAÑAS, 2008).  

No processo de aprendizagem das ciências, é interessante que o aluno participe na 
construção do seu conhecimento, seja através de desestruturações, desequilíbrios e 
reestruturações sucessivas de saberes prévios, bem como, de saberes recém-introduzido. Na 
medida em que um novo conhecimento é construído, os conceitos preexistentes 
experimentam uma diferenciação progressiva e, quando dois ou mais conceitos se 
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relacionam de forma significativa, acontece uma reconciliação integradora (NOVAK, 1977 
apud MORENO, 2007). 

Um dos aspectos mais conflitantes no uso de MC está relacionado ao seu uso como 
ferramenta de avaliação. De acordo com Moreno (2007), alguns critérios de avaliação tais 
como, quantidade e qualidade de conceitos, níveis de hierarquia, número de inter-relações, 
palavras de enlace e proposições com significado lógico, estrutura do mapa, 
representatividade dos conteúdos e criatividade são critérios importantes que podem ser 
abordados durante um processo avaliativo.   

Neste trabalho, procurou-se incorporar os mapas conceituais como estratégia de 
avaliação a partir do tema (Animais Invertebrados) discutido previamente em sala de aula.  
Os animais invertebrados não-cordados correspondem a um grupo de animais que durante o 
seu desenvolvimento embrionário não formam coluna vertebral nem crânio e está dividido 
em oito filos, cada filo com características conceituais próprias. A grande quantidade de 
nomes e conceitos abordados neste tema sempre é motivo de reclamação pelos aprendizes. 
Com isso, estratégias de avaliação que realmente visem uma aprendizagem significativa 
devem ser consideradas no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o mapa conceitual 
se apresentou como uma possibilidade para a verificação e o acompanhamento da 
aprendizagem do aluno. 

TRABALHANDO A AVALIAÇÃO COM MAPAS DE CONCEITO NA SALA DE AULA EM BUSCA DE 
UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 A atividade foi desenvolvida em grupos nas turmas do 2° ano do curso integrado 
técnico em eletrotécnica e informática do IFRN – Campi Caicó, em que o conteúdo ANIMAIS 
INVERTEBRADOS faz parte do currículo da disciplina de biologia.  Dentro de uma perspectiva 
de avaliação, alguns critérios foram definidos anteriormente a construção dos mapas. Desses 
critérios, dois momentos importantes foram utilizados na avaliação. No 1° momento, 
correspondente a apresentação do MC em sala de aula, alguns critérios tais como, segurança 
na apresentação do conteúdo, clareza na leitura do mapa e leitura correta de proposições 
foram avaliados. No segundo momento, na avaliação individual de cada MC, critérios tais 
proposições corretas, capacidade e clareza do MC expressar a proposição (autoexplicativo), 
quantidade de inter-relações, quantidade de palavras (no mínimo 100), ausência de palavras 
repetidas, ausência de múltiplas palavras em um quadrado ou círculo, e criatividade na 
construção do MC. Ainda, como incentivo ao desenvolvimento de uma atividade de 
qualidade foi acordado com os aprendizes que o melhor MC seria apresentado em alguma 
exposição de feira de ciências. 

 Como a introdução de uma metodologia nova é sempre desafiadora, ela também 
requer um tempo maior para sedimentar, portanto o trabalho foi definido com antecedência 
de 01 (um) mês até a data da avaliação. Além disso, também foi definida uma aula anterior 
para retirar todas as dúvidas a cerca do trabalho. No momento desta aula os grupos 
apresentaram rascunhos de MC de conceitos, enquanto outros já tinham finalizado. O 
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discurso que antecedeu a preparação do mapa sempre foi baseado na negação, com relatos 
de aluno tais como: 

   “Professor, esse mapa dá muito trabalho.” (anônimo 1) 

   “Professor, não vou conseguir entender o mapa.” (anônimo 2) 

“Professor, não quero fazer isso nunca mais.” (anônimo 3) 

Este momento é considerado essencial para esclarecer as dúvidas que surgem no 
momento da execução do MC para quem o faz pela primeira vez. Outro importante ponto 
durante a avaliação é definir um único apresentador do MC que deverá ser sorteado no dia 
da avaliação.  Esta forma evita o erro que normalmente acontece em alguns trabalhos orais, 
onde os alunos estudam apenas a parte da apresentação o qual ficou responsável. 

Como resultados foram produzidos cerca de 18 mapas conceituais com formas e 
características muito próprias. Seria possível afirmar que cada mapa possui uma impressão 
digital única que identifica seu grupo. Essa característica é bastante reforçada pelos 
pressupostos de Ausubel (1968) em que o indivíduo aprende a partir de conceitos os quais 
ele possui e como cada indivíduo enxerga um conceito de forma ímpar, os MC também 
refletirão essa idiossincrasia de cada grupo. 

Os dois melhores MC obtiveram uma maior pontuação em todos os itens observados, 
bem como, houve correlação direta com a qualidade da apresentação (Figura 1 e 2).  

 

 Figura 1 – Grupo que apresentou o 1° melhor mapa conceitual  
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 Figura 2 – Grupo que apresentou o 2° melhor mapa conceitual  

 

Aspectos como organização, criatividade e qualidade dos conceitos escolhidos foram 
fatores marcantes nos trabalhos que obtiveram maior pontuação. Os materiais utilizados na 
construção foram os mais variados, entre eles, papel cartolina, papel madeira, TNT, fitas de 
cetim, lápis de cor para realizar as ligações, figuras, entre outros. 

Por outro lado, 03 (três) grupos que apresentaram menor desempenho na avaliação 
parecem não ter compreendido o papel do MC. Os principais erros cometidos foram 
repetições de conceitos, organização confusa com características de diagramas sem 
conexão, ausência de proposições lógicas, ausência de palavras de ligações, além de poucas 
inter-relações entre diferentes domínios do mapa. Todos esses fatores refletiram 
diretamente na leitura do mapa, levando o grupo a ter um desempenho ruim ao final do 
processo avaliativo. Outra observação referente a estes grupos foi a auto-suficiência durante 
a construção, ou seja, na aula destinada a retirar as dúvidas como descrito anteriormente, os 
integrantes desses grupos não participaram. Portanto, a construção e sedimentação da 
elaboração do MC requer uma participação ativa do educador e do aluno. Através de 
momentos como este o professor consegue identificar pontos de dificuldade generalizada 
dentro da turma e tentar ajudar cada grupo individualmente.  

O mapa conceitual construído por um estudante é uma representação explícita de 
suas estruturas cognitivas que pode ser usada para comunicá-las a outras pessoas (TEMP 
AND MARS 2001 apud ARAÚJO, 2003). Embora esse tipo de abordagem avaliativa não seja 
capaz de refletir todo o conhecimento do aluno, ela consegue demonstrar a capacidade do 
aluno construir conexões, além de dar sentido aos principais conceitos que norteiam a sua 
cognição. Esse aspecto citado anteriormente é um dos principais e que garante o sucesso da 
avaliação. No nosso estudo, os MC conceituais foram construídos em grupos de no máximo 
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quatro alunos. Considerando este aspecto, a coesão dos participantes dos grupos foi 
fundamental e correlacionou positivamente para a obtenção de um MC de maior qualidade.  

Dessa forma, conclui-se que essa abordagem avaliativa traz um caráter muito maior 
de construção do conhecimento e de conseqüente aprendizagem significativa, do que as 
avaliações tradicionais comumente observadas na rotina escolar. Portanto, a introdução de 
MC como um dos métodos de avaliação dentro do conteúdo programático de “animais 
invertebrados” pode ser considerada uma estratégia de sucesso no processo ensino-
aprendizagem.  
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RESUMO  

Quando se questiona os estudantes quanto às 
aulas experimentais estes são quase unânimes em 
afirmar a importância das mesmas para contribuição 
para seus conhecimentos. Entretanto igualmente 
unanime é a afirmação de que essas são realizadas com 
pouca freqüência. São varias as justificativas para isso, 
dentre elas se destacam a falta de estrutura física das 
instituições e a falta de formação acadêmica da parte 
dos professores. Neste estudo utilizamos três 
instrumentos de pesquisa para caracterizar o 
pensamento dos estudantes sobre as aulas práticas em 
química. A caracterização das aulas experimentais tem o 
objetivo de identificar as falhas dessa prática e assim 
estudar as possíveis soluções. Foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa, um questionário aberto uma 
escala de diferencial semântico e uma escala do tipo 
likert. Todos aplicados a turma do 3º ano do curso 
técnico integrado em Mecânica do IFRN – Campus 
Mossoró do ano letivo de 2011.2. Foram entrevistados 
29 alunos, dos quais 62% eram do sexo masculino e 38% 
do sexo feminino e com idade média de 16,8 anos. 
Através da pesquisa realizada, observou-se uma baixa 
frenquência dessas aulas na instituição e a percepção de 
insegurança ao realizar experimentos. Em contrapartida, 
como pontos positivos foram detectados uma alta 
correlação entre as atividades práticas e os conteúdos 
teóricos ministrados, bem como uma percepção geral de 
que estas são importantes para a formação.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Aulas experimentais, Química, Ensino de Ciências, Atitudes e Crenças. 

 

ATTITUDES OF STUDENTS IN THE INTEGRATED MECHANICAL TECHNICALCOURSE ON PRACTICAL 
LESSONS IN CHEMISTRY 

ABSTRACT  
 

When you ask the students about the 
experimental classes are almost unanimous in stating 
the importance of them for their contribution to 
knowledge. However the statement is also unanimous 
that these are performed infrequently. There are 
several reasons for this, among which stand out the lack 
of physical structure of the institutions and the lack of 
academic training of teachers. In this study we used 
three research instruments to characterize students' 
thinking about the practical classes in chemistry. The 
experimental characterization of classes is designed to 
identify the flaws in this practice and thus to study 
possible solutions. Were used as research tools, an open 
questionnaire a semantic differential scale and a Likert-
type scale. All the class applied for the 3rd year course 

in Mechanics of the integrated technical IFRN - Campus 
Mossley 2011.2 of the school year.We interviewed 29 
students, of whom 62% were male and 38% female and 
mean age of 16.8 years. Through research, we observed 
a low frenquência these classes at the institution and 
the perception of insecurity when performing 
experiments. On the other hand, were detected as 
positive a high correlation between the activities and 
practices taught the theoretical as well as a general 
perception that these are important in the formation. 
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ATITUDES DOS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MECÂNICA SOBRE AULAS 
PRÁTICAS EM QUÍMICA 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

Nota-se que em nível de mundo passamos por uma profunda crise no ensino das 
ciências. Os estudantes estão cada vez mais desinteressados por matérias científicas e 
possuem visões equivocadas sobre a natureza do conhecimento científico. Isto pode ser 
notado mesmo após os anos de escolaridade básica e apesar dos esforços dos docentes que 
lecionam disciplinas científicas (POZO E GÓMEZ CRESPO, 2009). 

 Porém muitas vezes os próprios professores podem ter visões deformadas 
sobre a natureza da ciência e sobre suas relações com a sociedade e a tecnologia, o que 
alguns autores chamam de visões inadequadas (VIEIRA e MARTINS, 2005). Não obstante em 
diversos outros trabalhos relatados na literatura (NUNES et al,2010; PRAIA e CACHAPUZ, 
1994) percebe-se que persiste um olhar empirista-positivista. 

Santos e Schnetzler (2003) argumentam que o ensino de química tem importância 
fundamental na formação do homem na sociedade do conhecimento, uma vez que por ser 
uma ciência central possibilita ao cidadão um modelo explicativo de sua realidade e traz novas 
possibilidades de intervenção. Sabemos ainda que a ciência química guarda com o 
desenvolvimento tecnológico uma forte inter-relação, daí o papel ainda mais relevante do 
ensino desta disciplina. 

 Paralelo a esse cenário, é notória a importância das aulas práticas de 
laboratório no estudo dessa ciência, uma vez que o aluno tem a possibilidade de desenvolver 
habilidades e competências que de outro modo não seria trabalhadas em sala. 

Partindo desse pressuposto, seria esperado que os professores (as) primassem pela 
realização de atividades prática, contudo, tem-se a impressão geral de que a maior parte do 
ensino de química permanece centrado nos conteúdos conceituais. 

 Desta forma, nosso objetivo é caracterizar as atitudes e crenças em relação a 
realização de aulas práticas dos estudantes de ensino médio integrado em mecânica do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus 
Mossoró. 

 

1. METODOLOGIA 
 

Há a presença marcante de dois paradigmas básicos na pesquisa social e por consequência no 
Ensino de Ciências, sendo estes o qualitativo e o quantitativo, tendo cada qual suas limitações e 
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inclusive contradições (GRECCA, 2002). A abordagem qualitativa resulta no recolhimento intensivo de 
dados permitindo uma análise mais profunda das questões propostas, enquanto a abordagem 
quantitativa, como o próprio nome sugere, permite a quantificação dos resultados, estudados através 
de análise estatística (COLL, DALGETY e SALTER, 2002). Com base nisto, neste trabalho foi realizada 
uma pesquisa quali-quantitativa.  

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram um questionário com cinco questões abertas, 
das quais serão utilizadas a questão 2 e 3. E a adaptação de duas escalas do CAEQ (Chemistry Attitudes 
and Experiences Questionnaire) (COLL, DALGETY e SALTER, 2002), sendo a primeira uma escala de 
diferencial semântico com 22 comparações, cujos valores variam entre -2 (mais negativo) e +2 (mais 
positivo) e a segunda escala adaptada é uma escala de Likert com 30 afirmativas dividida em três 
blocos: aulas expositivas, aulas de monitoria e aulas de laboratório . Na escala de Likert, serão 
utilizados os valores +2 para TA ( totalmente de acordo), +1 para A (de acordo), 0 para I (indeciso), -1 
para D (desacordo) e -2 para TD (totalmente em desacordo). Neste trabalho serão utilizadas a primeira 
escala do instrumento e as afirmativas referentes às aulas expositivas e aulas de monitoria da escala 
de Likert. Será empregado, na análise estatística, o cálculo da média aritmética e desvio padrão de 
cada assertiva proposta. 

 Este artigo está baseado na aplicação deste questionário na turma do 3º ano do curso 
técnico integrado em Mecânica do IFRN – Campus Mossoró do ano letivo de 2011.1. Foram 
entrevistados 29 alunos, dos quais 62% eram do sexo masculino e 38% do sexo feminino e com idade 
média de 16,8 anos. 

 
2. RESULTADOS 

 
A primeira pergunta discursiva analisada questiona os alunos quanto à frequência das aulas 

experimentais realizadas em laboratório. Como mostra o gráfico abaixo (Gráfico 1.) 93% dos alunos 
entrevistados afirma que tiveram aulas práticas com pouca frequência, enquanto 7% afirma que não 
teve aulas experimentais durante os anos que passou na instituição 

 
 

 
Gráfico 1:Frequência de aulas práticas 
 
A segunda questão discursiva analisada questiona os entrevistados quanto à relação 

estabelecida entre as aulas experimentais e as aulas expositivas ministradas em sala de aula. O 

93% 

7% 

Frequência de aulas experimentais  da turma de 3º ano do curso técnico 
integrado em Mecânica do IFRN – Campus Mossoró do ano letivo de 2011. 

 
sim, com pouca frequencia não tivemos aulas experimentais
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objetivo é saber até que ponto as aulas experimentais tinham relação com o conteúdo ministrado e se 
contribuíram para o aprendizado dos estudantes. A maior parte destes demonstra insatisfação quanto 
a não-realização das aulas experimentais e concluem que essas aulas contribuem para o seu 
aprendizado, tendo-as como importantes: “As poucas vezes em que participei das aulas práticas foram 
de grande importância para aprofundar o meu entendimento a respeito do assunto exposto.”  

No entanto constatam-se algumas afirmações contrárias, pois alguns falam que as aulas 
experimentais não tinham o devido aproveitamento na sala de aula, como mostra o exemplo:“Em 
nenhum. Nada do que aprendi no laboratório teve utilidade em sala de aula.” 

No gráfico abaixo (Gráfico 2.) 72% dos alunos afirma que as aulas experimentais tiveram 
relação direta com o que foi visto em sala de aula e que essas aulas foram proveitosas, enquanto 28% 
afirma que não havia relação entre as aulas experimentais e as aulas. 

 

 
 
Gráfico 2: Relação conteúdos conceituais – aulas práticas 
 
As questões objetivas foram elaboradas visando constatar minuciosamente o desenvolvimento 

dos estudantes no que diz respeito a compreensão e capacidade adquirida  para realização das aulas 
experimentais. Os alunos deveriam expressar o quanto se sentem confiáveis em relação a essas 
práticas.  As alternativas variavam de -2 (não confiante) a 2 (totalmente confiante). A questão número 
dois avalia os estudantes quanto a sua confiança no que diz respeito à criação e realização de um 
experimento químico. Percebe-se que esta questão possui a maior média negativa, de acordo com o 
gráfico. Isso significa que os estudantes não se sentem confiantes quanto à realização desse tipo de 
prática. A questão número seis é a que possui maior média positiva. Esta questão tem por objetivo 
avaliar os estudantes quanto a sua capacidade de ler e resumir um artigo sobre química.  

A partir da avaliação da questão dois em comparação com a questão seis, observa-se que os 
alunos são bastante confiantes quanto à parte conceitual da química, porém não se sentem a vontade 
quando se faz necessário colocar em prática os conhecimentos por eles obtidos. As questões quatro e 
nove possuem medias próximas a zero, isso significa que os alunos sentem-se indecisos no que diz 
respeito a propor uma questão significativa que poderia ser respondida experimentalmente e escrever 
a seção de resultados em um relatório do laboratório. Como é perceptível, o desvio padrão em todas 

72% 

28% 

Relação estabelecida entre as aulas experimentais e as aulas expositivas 
segundo a turma de 3º ano do curso técnico integrado em Mecânica do IFRN – 

Campus Mossoró do ano letivo de 2011. 

Sim, tinha relação direta. Tinha pouca relação/Não tinha relação.
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as questões encontra-se acima de 0,8 em valores significativamente altos. Isto quer dizer que em todas 
as questões houve grande variação nas respostas. 

 

 
Gráfico 3: Resultados da escala de Likert 
 
O segundo quadro de perguntas possuía dez afirmações nas quais os alunos deveriam 

expressar o quanto concordavam com essas afirmações. A primeira questão obteve maior média 
negativa, ou seja, a maior parte dos alunos se mostrou em total desacordo quando se afirma que há 
realização de aulas experimentais com frequência na instituição. Através do Gráfico 4 observa-se 
também que o desvio padrão referente a esta questão possui um valor mediano, isso significa que não 
houve muita divergência quanto as respostas dos estudantes. As questões dois e cinco possuem 
medias tendendo a zero e o desvio padrão consideravelmente alto, isso significa que houve pouca 
divergência entre as respostas dos entrevistados e estes se mostravam indecisos quanto às 
afirmações: “O roteiro das aulas práticas continha instruções fáceis de seguir” e “o que era pedido no 
registro de um experimento era claro”. As questões seis e dez possuem as maiores medias positivas. 
Essas questões afirmam que as aulas experimentais são de bom proveito para os alunos, e esses se 
mostram de acordo com essas afirmativas.  
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Gráfico 4: Resultados da escala de diferencial semântico 
 
CONCLUSÃO 
 
Através dos resultados obtidos pode-se constatar que as aulas experimentais na disciplina de 

química são realizadas com pouca frequência e que os estudantes sentem-se incomodados com a falta 
dessas aulas. No entanto, a maior parte deles afirma que existe uma relação direta entre as poucas 
aulas experimentais realizadas e os conteúdos ministrados em sala de aula. Enquanto apenas vinte e 
oito por cento não reconheceu essa relação. Percebe-se também que os estudantes não se sentem 
confiantes quanto à realização da prática experimental, o que indica que não adquiriram habilidades e 
competências que deveriam ter sido trabalhadas para na dimensão procedimental do ensino 
aprendizagem da química, mesmo assim reconhecem a importância dessas aulas, tendo-as como 
proveitosas.  
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APENDICES 

 

Questionário – Caracterização e Avaliação das aulas experimentais das escolas públicas de 
ensino médio de Mossoró-RN 

 
Sexo:               (   ) M      (   ) F                                 Idade:   ____________       
Instituição: ___________   Curso: ______________     Período: ____________       

 
1-Você tinha/tem aulas práticas de laboratório em química? Qual a frequência?  
2-Em que pontos essas aulas em laboratório se relacionavam com as aulas teóricas/ expositivas, na sala de 

aula?  
 

 
TA = Totalmente de acordo 
A = Acordo 
I = Indeciso 
D = Desacordo  

 TD = Totalmente de desacordo 
 
 

Por favor indique o quão CONFIANTE VOCÊ se sente sobre 

Por favor responda estas questões sobre suas aulas de LABORATÓRIO 

01 
02
03 

 
04
05
06
07
08 

 
09
10 

Eu tinha aulas experimentais de química com frequência 
O roteiro das aulas práticas continha instruções fáceis de seguir. 
Ao registrar experimentos no meu relatório, a relação entre os dados e os resultados 
foram claros. 
Os experimentos práticos estavam relacionados às aulas expositivas. 
O que era pedido no registro de um experimento era claro. 
As aulas no laboratório tornavam a química mais interessante para mim 
A teoria por trás dos experimentos foi claramente apresentada. 
As aulas experimentais de química me fizeram sentir que eu tenho a habilidade para 
continuar na ciência. 
Os experimentos eram interessantes. 
Os experimentos me ajudavam a compreender melhor as aulas de química. 

TA 
TA 
TA 

 
TA 
TA 
TA 
TA 
TA 

 
TA 
TA 

A 
A 
A 
 

A 
A 
A 
A 
A 
 

A 
A 

I 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
I 
 
I 
I 

D 
D 
D 
 

D 
D 
D 
D 
D 
 

D 
D 

TD 
TD 
TD 

 
TD 
TD 
TD 
TD 
TD 

 
TD 
TD 
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1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 

Ler procedimentos de um experimento e 
conduzi-lo sem supervisão 
 
Criar e realizar um experimento de química 
 
Garantir que os dados obtidos a partir de um 
experimento são precisos 
 
Propor uma questão significativa que poderia 
ser respondida experimentalmente 
 
Saber como converter os dados obtidos em um 
experimento de química em resultado  
 
Depois de ler um artigo sobre um experimento 
de química, escrever um resumo dos principais 
pontos  
 
Escrever os procedimentos experimentais em 
um relatório do laboratório 
 
Aplicando a teoria aprendida em uma aula para 
um experimento de laboratório  
 
Escrever a seção de resultados em um relatório 
do laboratório  
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 
 
 
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 
 
 

Totalmente confiante 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 
 
 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 
 

__ __ __ __ __ 
 

Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
 
 
Não confiante 
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RESUMO  
 

Tendo em vista que nossa história foi marcada 
pela transformação da economia industrial em 
uma economia da informação o estilo de vida 
das pessoas sofreu grandes mudanças, tais 
fatores também ocorreram na área da educação, 
neste contexto a qualidade tornou-se uma 
necessidade e compromisso de todos os 
indivíduos que atuam neste setor de serviços.  
Conforme  o  exposto  justifica-se a  escolha  da  
temática,  devido sua relevância e por 
proporcionar a oportunidade de apresentar um 
estudo acerca da qualidade em serviços e a 
necessidade de qualidade em serviços no 
âmbito dos serviços de educação. A 

metodologia empregada será a pesquisa  
bibliográfica  e de  campo,  confrontando  
autores  das  áreas  de serviços, gestão de 
serviços e qualidade em serviços de educação.  
Como resultados busca-se avaliar a qualidade 
dos serviços através da percepção dos usuários 
em relação ao desempenho dos serviços 
oferecidos pela referida instituição de ensino. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Avaliação, Qualidade,  serviços, IFRN. 

 

ABSTRACT  
 
Given that our history was marked by the 
transformation of the industrial economy in an 
information economy the style of life has 
undergone great changes, such factors 
also occurred in education, in this context 
the quality has become a necessity 
andcommitment of all individuals who work in the 
service sector. Asthe above justifies the choice 
of subject, because of its relevanceand provide the 
opportunity to present a study on service 
qualityand the need for quality services in the 

context of education services. The methodology 
used will be the literature search and field, 
confronting authors of the areas of services, 
service management and quality in education 
services. As a result we assessed the quality of 
services through the perceptions of usersregarding 
the performance of the services offered by 
thatinstitution. 

  

 

 

 KEY-WORDS: Avaliação, Qualidade,   Serviços, IFRN. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IFRN CAMPUS MOSSORÓ-RN 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
As organizações nos dias atuais buscam a cada dia melhorar no sentido de oferecer um serviço 
de maior qualidade a seus clientes, esta busca por qualidade de serviços também ocorre nas 
instituições de ensino. No mundo globalizado, caracterizado principalmente pela alta 
competitividade e pela grande similaridade entre os produtos, os serviços, de acordo com Grönroos (1993, 
p.123), “estão se tornando uma fonte crítica de riqueza, já que este setor passa a ser um grande 
responsável pelo aumento da riqueza e do nível do emprego em todo o mundo.” 

“Os serviços, normalmente enquadrados como setor terciário da economia, têm crescido em importância e 
participação nos produtos nacionais brutos, sobretudo em países mais desenvolvidos” (ALBRECHT, 1992, 
p.45). 
 
Portanto os serviços têm papel relevante no desempenho de muitos setores da economia de 
vários países, entre os quais está inserido o Brasil, que nos últimos 20 anos apresentou um quadro 
de mudanças estruturais, em que seu maior arranjo produtivo está ligado ao setor de serviços (IBGE, 
2006). 
 
É com base na temática qualidade de serviços que o presente estudo será desenvolvido, onde 
buscaremos avaliar a qualidade dos serviços prestados por uma Instituição de ensino e 
identificar oportunidades de melhoria, para assim dispor de vantagem e diferenciar a atuação da 
Instituição no mercado. O estudo será conduzido através de uma  investigação qualitativa sobre a 
percepção de diferentes segmentos relacionados com a Instituição de ensino sobre a  qualidade 
de suas ações e, com isso, identificar fatores significantes capazes de interferir nas políticas gerais 
da Instituição. Serão sugeridas ações de melhoria a partir dos dados obtidos junto aos públicos 
interno e externo à instituição, com a pretensão de aperfeiçoar os processos estratégicos e 
operacionais da Instituição. Segundo CEOLIM (2005), a avaliação de uma instituição torna-se muito 
relevante, devido ao fato de que se pode, com seus resultados, não somente discutir a forma de 
trabalho interno, mas também apreciar o produto deste trabalho e planejar estratégias  futuras 
na instituição, assim como verificar como e em que dimensão esta instituição está colaborando 
para a sociedade na qual está inserida. 
 
Conforme o exposto justifica-se a escolha da temática, devido sua relevância na área 
educacional e por proporcionar a oportunidade de apresentar um estudo acerca da qualidade em 
serviços e a necessidade de qualidade em serviços no âmbito de uma instituição de ensino. 
Diante disso, o objetivo deste estudo será realizar uma avaliação da qualidade em serviços 
prestados  no Instituto Federal de educação, ciência  e tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN, 
Campus Mossoró-RN. Metodologicamente foram empregadas a pesquisa bibliográfica, 
confrontando autores das áreas de gestão, serviços, qualidade em serviços e gestão de instituições 
de ensino e a  pesquisa de campo, onde foi aplicado um questionário  junto a  alunos,  professores 
e servidores  da  instituição,  o  instrumento  de pesquisa  é composta de uma relação de 40  
serviços, onde os envolvidos utilizaram uma escala que variava desde 1 (um),   indicando  
NENHUMA  IMPORTÂNCIA,  até  9  (nove)  indicando  que  o  atributo  é  MUITO IMPORTANTE. 
Podendo ser marcado qualquer valor da escala. 
Espera-se que, ao ser concluído, o trabalho venha agregar contribuições para o IFRN campus 
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Mossoró, no sentido melhoria e desenvolvimento dos serviços que não estão sendo prestados 
adequadamente, bem como ao aprimoramento dos serviços que estão sendo realizados de maneira 
eficaz. 
2. SERVIÇOS 
 

2.1. CONCEITUAÇÃO 
 

Estudiosos da  temática  serviço apontam divergências  acerca  da  conceituação  de serviços,  neste 
tópico buscaremos apresentar alguns dos autores que tratam desta temática e suas conceituações. 
 
Conforme Chase e Garvin (1989, 
p.11), 
 

O processo de serviços da indústria ocorre de quatro formas: utilização da indústria em 
laboratório; crescimento de atividades de consultoria e assistência aos usuários; showroom 
- atividades de demonstração de processos, produtos e sistemas; e serviços pós-venda.  Para 
esses autores, a fábrica torna-se fábrica de serviços no momento em que o seu pessoal de 
gerência e operacional compreende as necessidades dos clientes tanto quanto conhecem os 
seus próprios produtos.  Para isso, a fábrica deve trabalhar num sistema aberto, com maior 
interação com os clientes. 

 
 
Juran (1990, p. 9) apresenta um conceito amplo e preciso, dizendo que serviço "é o trabalho 
desempenhado por alguém". Esse conceito diferencia-se do conceito de produto, apresentado pelo 
próprio Juran (1992, p. 5), o qual afirma  que "produto é o resultado de qualquer processo"; e, 
processo pressupõe um sistema, com qualquer referencial a ser definido. Portanto, „produto‟ inclui “ tanto 
bens como serviços.” 
Moreira (1993), Schmenne (1999), Lovelock e Wright (2001), têm o mesmo entendimento sobre o 
conceito de serviços, pois acreditam existir determinadas características comuns a um grande 
número de atividades de serviços tais como a intangibilidade a simultaneidade entre a produção e o 
consumo e a inexistência de poder estocar serviços. 
 
Sobre a intangibilidade, apesar do meio físico existir facilitando ou justificando a realização do 
serviço, tal serviço demanda uma ação. Logo os serviços são intocáveis, apesar da possibilidade de 
serem combinados a algo  físico.   Corroborando  com  esse  pensamento  Moreira  (1993),  afirma  
que  os  meios  físicos  são imprescindíveis, no entanto não formam o serviço como um todo. 
 
Kotler (1998, p. 412) conceitua serviço como “qualquer ato ou desempenho que uma parte oferece a outra e 
que seja  essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou 
não estar vinculada a produto físico”. 
Entretanto, “pode ser entendido como aquilo que serve para o consumidor  e não seja um produto  concreto” 
(NAKAYAMA; SÁVIO, 2001, p. 2). 
 
Segundo Grönroos (2003, p. 65), desde a década de 1980, têm ocorrido muitas discussões sobre 
como definir serviços e não se chegou a um acordo sobre nenhuma definição decisiva.  Não 
obstante, em 1990, a seguinte definição foi relutantemente proposta (apresentada aqui com ligeiras 
modificações): 
Um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades mais ou menos intangíveis, que, 
normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os 
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funcionários de serviços e/ou recursos ou bens físicos e/ ou sistemas do fornecedor de serviços e 
que são fornecidas como soluções para problemas do cliente. (GRÖNROOS. 2003, p. 65). 
 
Portanto, segundo Grönroos (2003, p.66),  d entre  as  características  de  serviços  debatidas na 
literatura, quatro são importantes na definição de serviços: “são mais ou menos intangíveis, são 
atividades ou uma série de atividades  preferenciais  de coisas,  são pelo  menos  em  algum 
momento  produzidos  e consumidos simultaneamente”. 
Conforme citado acima, os serviços têm papel relevante no desempenho de muitos setores da 
economia de vários países, entre os quais está inserido o Brasil, que, nos últimos 20 anos, 
apresentou um quadro de mudanças  estruturais, de modo que seu maior arranjo produtivo está 
ligado ao setor de serviços (IBGE,2006). 
 
2.2 OFERTA DE SERVIÇOS 
 
No que se refere a ofertas de serviços, observa-se, segundo Zeithaml e Bitner (2003, p. 48), que um 
conjunto diferente de elementos influencia o nível considerado aceitável pelo cliente. Tais 
influências geralmente são de curto prazo em sua natureza e tendem a oscilar mais que os 
elementos relativamente sólidos que influenciam nos serviços desejados. São cinco os elementos 
primordiais que influenciam o serviço adequado: intensificadores transitórios de serviços, 
alternativas percebidas para os serviços, papel de serviço percebido pelo próprio cliente,  fatores  
situacionais  e  serviços  pretendidos.  O grupo inicial de elementos, dos intensificadores 
transitórios de serviços, é composto de elementos individuais temporários, na maioria das vezes 
de curto tempo, que tornam o cliente mais sensibilizado à necessidade do serviço. 
 
Segundo Zeithaml e Bitner (2003), um intensificador transitório de serviço pode ser, por 
exemplo: 
 

Situações de emergência pessoal nas quais os serviços  são demandados com urgência 
(como no caso de um acidente e a necessidade do seguro de automóvel, ou um 
equipamento que estraga em uma empresa em um período de movimento intenso), elevam 
o nível da expectativa do serviço adequado, especialmente o nível da responsividade exigida 
e considerada adequada. (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 73) 

 
Outro exemplo de intensificador transitório de serviços seria uma situação de recuper ação de 
clientes de serviços. Quando se leva um carro a uma oficina mecânica, por exemplo, espera-se 
encontrar a solução para o problema. Caso isso não ocorra e o cliente tenha de voltar ao local para 
solucionar o mesmo problema, seu nível de expectativas quanto ao serviço adequado se eleva. 
Essa elevação faz com que o cliente fique mais exigente e impaciente. 
 
A oferta de um serviço feito por uma organização é o resultado da atividade empresarial. Um 
serviço pode ser oferecido para a coletividade ou para outras organizações. Quando prestado para 
outras organizações, um serviço, além de ser “produzido” por um processo de negócio da organização que faz a 
oferta, será o suporte para algum processo de negócio da outra organização que irá utilizá-lo 
(RAMASWAMY, 2003). 
 
2.3 GESTÃO DE SERVIÇOS 
 
Um grande número de organizações adota como modelo de gestão direcionamento por processos 
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buscando atingir  maior agilidade e flexibilidade, diminuição de gastos, melhoria no atendimento 
e qualidade entre outros benefícios aos clientes. 
 
Neste tópico, serão abordados os principais conceitos relacionados à gestão de serviços. 
Pretende-se, com isso, identificar os aspectos particulares das atividades de serviços, buscando 
justificar o desenvolvimento de um modelo de gestão em serviços, que, a partir da identificação e 
do conhecimento das necessidades dos clientes, estabeleça estratégias adequadas para a busca da 
excelência em prestação de serviços. 
 
Segundo Albrecht (1992, p.4): 
 

O segundo modelo tradicional se refere àquelas organizações nas quais uma tentativa de 
treinamento é posta em prática apenas quando algo de grave ocorre em relação ao 
atendimento ou quando o volume de reclamações aumenta.   Nestes casos, em geral, são 
oferecidos cursos de relações interpessoais aos funcionários para aprenderem a lidar 
amistosamente com clientes, sem maiores esclarecimentos ou preocupação com as reais
necessidades, como se um treinamento mecânico do comportamento pudesse surtir efeitos 
profundos e duradouros. 

 
Nas regras de Gestão de serviços subentendem-se duas grandes alterações de foco, que estão 
relacionadas à mudança do interesse nos resultados internos para um interesse no desempenho e 
resultados externos e, uma alteração de foco na estrutura para um foco nas ações de 
desenvolvimento da organização. Tais alterações de foco também fazem com que as organizações 
busquem um novo conceito de qualidade de serviço que leve em conta as ações de processos de 
produção e entrega do produto, de interação entre fornecedor e cliente. 
 
Tal interação, segundo NORMANN apud GRÖNROOS (1993), “será influenciada  não só pela experiência,  
pela motivação e pelos meios empregados pelo representante da empresa como também pelas 
expectativas e atitudes do cliente que juntos criarão o processo de prestação de serviço”. 
GRÖNROOS (1995) enfatiza que: 

A missão da organização é a essência na elaboração da estratégia e que uma estratégia de 
serviços necessita que conceitos de serviços relacionados à missão e à estratégia do negócio 
sejam elaborados com muito critério. O autor estabelece que o conceito de serviço declara o 
que deverá ser feito, para quem e como, e com quais recursos, e que benefícios devem ser 
oferecidos aos clientes. 

Portanto, a gestão de serviço é essencial para as organizações, devendo existir uma preocupação 
permanente com tal gestão, que reflete de forma direta e constante a qualidade dos serviços, fator 
primordial para o êxito e a competitividade  das  empresas.  Na gestão de serviços, o  Planejamento  
estratégico  possui  grande importância para qualquer organização. 
 
2.4  QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 
2.4.1 INTRODUÇÃO A QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 
Existem muitas explicações sobre o significado do conceito de qualidade. Parte destas tem sua 
aplicabilidade restrita  à  qualidade  do  que  pertence  a  alguém.  Outras,  mais  abrangentes,  
englobariam  o  conceito  de qualidade de forma ampla. Poucas se preocuparam em tratar de forma 
mais direta a questão da qualidade em serviços. Algumas definições  relacionavam questões de 
valor funcional ou financeiro de um produto, e outras  indicavam  inter-relações  da  qualidade  
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de  um  produto  com  níveis  de  excelência,  sinônimo  de perfeição.  (NÓBREGA, 1997, p.22) 
 
Tratando-se da qualidade em serviços e interação com o cliente, LAS CASAS (1998) utiliza o termo “a hora da 
verdade”, ou seja, a hora da verdade  é o exato momento em que o cliente entra em contato com 
algum aspecto da organização e passa a ter uma impressão da qualidade dos serviços ofertados, ou 
seja, a percepção 
do cliente sobre o contato. É o somatório destas percepções que irá construir a imagem da 
organização para seus clientes, sendo que são aquelas pessoas de contato direto com os clientes 
que têm uma influência mais relevante no controle e administração das Horas da Verdade. 
 
Grönroos (2003, p. 227) enfatiza: 

 
A necessidade de se desenvolver estratégias específicas para serviços e a não utilização de 
técnicas tradicionais de gerenciamento originadas da manufatura de bens. Isso inclui uma 
discussão das armadilhas que a gestão estratégica proveniente da manufatura tradicional 
oferece para as organizações de serviços e o desenvolvimento de uma visão orientada para 
o serviço da coerência de raciocínio do negócio e dos bônus adquiridos com determinada 
atividade. 

 
Conforme vimos anteriormente às organizações a cada dia buscam melhorar suas ações de gestão, 
através de adequações as necessidades dos clientes e as constantes inovações tecnológicas e  
manutenção  da competitividade. 
 
2.4.2 QUALIDADE DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO 
 
Avaliar a qualidade dos serviços em uma instituição de ensino é uma coisa, para medir a qualidade 
de bens manufaturados  é  outra  questão. Fitzgerald  (1988)  afirma  que  "um  serviço  ...  não  
pode  ser  medido objetivamente. Tal frustração decorre da  diferença  entre bens  e serviços.
Por  exemplo,  os  serviços educacionais  são  intangíveis  e  não  podem  ser  embalados,  expostos  
ou  inspecionado  totalmente  por estudantes  em potencial.   Serviços também têm um problema 
perecibilidade porque eles não podem ser armazenados para  entrega futura. Apesar dessas 
dificuldades, as instituições de ensino devem medir a qualidade do serviço, a fim de funcionar 
de forma eficiente e eficaz.  O serviço é uma característica que o diferencia de muitas instituições 
de ensino.  O pacote de serviços é essencial para atrair clientes potenciais e de reforçar a 
satisfação dos  alunos. Insatisfeito  estudantes  podem s e  transferir  para  outras instituições  e 
divulgar comentários negativos. (Barrett e Greene, 1994). 
Portanto, a avaliação de serviços é relevante, pois ao ser utilizado como ferramenta diagnóstica 
e para levantamento de ações essências e corretivas, visando à melhoria permanente a partir 
da percepção dos clientes (alunos). Logo o uso da avaliação de serviços, utilizada de forma  
democrática e transparente, possibilita à instituição ter uma gestão mais eficaz, ajudando no 
alcance de seus objetivos. 
 
3. METOTOLOGIA 
 
3.1 Tipo de Estudo  
Por  se  tratar  de  uma  investigação  científica,  este  trabalho  utilizou-se  de métodos  científicos 
para garantir  sua consolidação no campo da ciência. Sendo assim, Lakatos e Marconi  (1996, p.39) 
vão afirmar que “[...] não há ciência sem o emprego de métodos científicos.” Quanto  aos  seus  
objetivos  este  estudo  se  caracteriza  como  sendo  do  tipo  exploratório  e descritivo. Na fase 
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exploratória, buscou-se coletar o maior número de informações pertinentes a questões que  
interferisse  nos  níveis  de  satisfação  em  relação  aos  serviços  prestados  aos  pesquisados,  já  na  
fase descritiva foram descritas as opiniões e percepção em relação ao estudo realizado. No  que  diz  
respeito  à  natureza  o  presente  estudo  é  considerado  quantitativo  pois  tomou-se  
como referência o resultado numérico obtidos através de técnicas estatísticas para responder a 
questão da pesquisa (VERGARA, 1998).  
A metodologia utilizada  para  a  realização  deste  artigo  foi  à  pesquisa  bibliográfica  e  de campo, 
realizada no referido campus, onde foi aplicado um  questionário  junto  a  alunos , professores e   
servidores    da    instituição.  O  instrumento    de  pesquisa    abrange  40    serviços.  O  instrumento  
de pesquisa  foi associado a  uma  escala de Likert  que variava desde 1 (um),     indicando    
NENHUMA  IMPORTÂNCIA,   até   9    (nove)   indicando   que   o   atributo   é  MUITO IMPORTANTE. 
Podendo ser marcado qualquer valor da escala.  
A  pesquisa  foi  efetuada  com  30  alunos  do  nível  técnico  integrado,  30  alunos  de  nível 
subsequente e  20  servidores(técnicos  administrativos  e  professores),  num  total  de  80  
pesquisados, utilizando-se  o  mesmo  instrumento  de  pesquisa.  Assim, buscou-se  identificar  a  
percepção  dos usuários sobre os serviços prestados pelo Campus Mossoró. 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 
 

Baseando-se em entrevista realizadas no período de 05 a 12 de junho de 2010,   na instituição 
foco deste estudo foi possível levantar os seguintes dados de um questionamento contendo 40 
questões objetivas, sobre os serviços prestados pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, 
Campus Mossoró. 
 
Buscar-se- saber a partir dos usuários o que os mesmo pensam acerca dos serviços, para que 
futuramente se possa ser tomada medidas cabíveis a fim de sua melhoria. O instrumento de 
pesquisa foi aplicado nos alunos, funcionários e docentes, sendo o mesmo tipo de pergunta feita 
para os três grupos de entrevistados. 
 
Com relação às salas de aulas confortáveis e agradáveis.  80% dos entrevistados consideram muito 
boas ou excelentes as instalações da instituição ou outros 20% consideram boas. 
 
No questionamento sobre salas próprias para estudo individual/grupo. 60% dos respondentes 
consideram muito boas, 20% responderam boas, 15% regulares e 5% afirmaram que se necessita de 
mais salas. 
 
Sobre local de estudos  que favoreça a concentração.  50% responderam muito bom ou  
excelente, 25% afirmam que é regular e 25% responderam que é necessário melhorar. 
 
A respeito de Pátio arejado, amplo e iluminado. 100% dos entrevistados responderam excelente 
ou muito bom. 
 
Sobre o acesso adequado a todas as dependências. 65% responderam excelentes  ou muito bom, 
35% boas, 10% afirmaram que as mesmas são regulares. 
 
Quando perguntados a respeito da Higiene e anseio nas dependências. 55% responderam muito 
boas, 30% boas e 15% responderam que necessita melhorar. 
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Ao responde sobre Segurança nas dependências. 72% responderam muito boa, 25% boa e 3% 
responderam que é fraca. 
 
Sobre o estacionamento que satisfaça a demanda. 62% responderam muito boa, 18% boa e 12% 
regular e 8% fraco. 
 
Na questão relacionada se os laboratórios de informática são modernos e equipados. 75% 
responderam muito bom, 25% afirmaram que são bons. 
 
Sobre se os laboratórios específicos do curso são modernos e equipados. 60% responderam que são 
muito bons 30% bom e 10% regulares. 
 
Na pergunta sobre se a biblioteca possui acervo relevante. 72% responderam que muito bom 18 % 
e 10 % responderam regular. 
 
Com relação ao horário de funcionamento adequado da biblioteca. 80% responderam muito 
bom e 20% afirmara ser bom. 
Sobre a existência de placas indicando a localização de cada ambiente. 95% responderam 
muito bom ou excelente e 5% responderam boa indicação. 
 
Quando perguntados sobre o restaurante, 55% responderam que não existem, 45% responderam 
que existe um refeitório conjugado com a cantina. 
Sobre cantinas internas adequadas aos usuários. 50% responderam ser boa, 30% respondeu regular 
e 20% afirmaram ser fraca. 
Em relação ao horário de atendimento adequado dos setores administrativos. 30% responderam 
bom, 50% afirmaram ser regular e 20% afirmaram ser inadequado. 
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Sobre o local de copias, impressão. 50% responderam bom, 40% regular e 10% responderam 
inadequado. Com relação a informes publicados de forma clara e de fácil acesso. 56% 
responderam ser de muito bom, 30% bom, 10% regular e 4% responderam que necessita melhorar. 
 
Ao serem perguntados a respeito se os funcionários são preparados para desempenhar suas 
tarefas. 70% responderam muito bom, 20% bom e 10% regular. 
 
Sobre  a  receptividade,  cordialidade  e  empenho  dos  funcionários.  60%  responderam  muito  
bom,  20% responderam bom, 10% afirmaram ser regular e 10% responderam fraco. 
 
Na pergunta sobre  rapidez  na resposta solicitada por alunos. 45% responderam muito boa, 30% 
disseram ser boa, 20% afirmaram ser regular e 5% responderam ser fraca. 
 
Sobre se a página da instituição é adequada e atualizada na Internet. 65% responderam ser muito 
boa, 25% boa e 10% afirmaram ser regular. 
 
No questionamento a  respeito  se  é  permitindo  Consulta  informatizada  aos  alunos  via  
Internet.  67%responderam que o serviço é muito bom, 28% responderam ser bom e 5% afirmaram 
ser apenas regular. 
 
Quanto se os  Chefes  de  Departamentos   e  coordenadores   de  cursos   desempenham  suas   
funções adequadamente. 55%  responderam  muito  bom,  35%  responderam bom  e  10%  
responderam ser  apenas regular. 
 
Ao questionamento se os  Professores  possuem  formação  adequada  por  disciplina  ministrada.  
80% responderam muito bom ou excelente, 20% afirmaram ser boa. 
 
Sobre se os Professores possuem didática adequada. 55% responderam muito boa, 25% 
responderam ser boa, 15% regular e 5% afirmaram se muito fraca. 
 
Na pergunta sobre se os Professores incentivam a pesquisa e produção científica.45% 
responderam muito bom, 25% responderam bom, 20% responderam ser regular e 10% afirmaram 
ser muito fraco. 
 
No que se refere a questão sobre  Quadro de professore efetivos. 45% responderam ser muito bom. 
35% bom e 20% afirmaram ser regular. 
 
No que se refere à Receptividade e cordialidade por parte da direção.60% afirmaram ser muito 
boa, 30% disseram ser boa e 10% regular. 
 
 
Sobre o Grêmio e DCE eficientes. 15% responderam bom, 15% regular e 70% responderam 
fraco. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Baseado nos resultados da pesquisa, verifica-se que a instituição apresenta um quadro considerado 
muito bom em relação a prestação de serviços,  no entanto também apresenta paradoxos tais 
como  em relação a formação e capacidade dos quadro de professores, considerado muito bom 
ou excelente pelos pesquisados, no entanto no que se refere a questão de didática e domínio dos 
conteúdos as resposta não tiveram o mesmo peso positivo,   isto  pode ser explicado devido o 
quadro de professores ser formado em sua maioria por engenheiros(as)

recém formados  (as)  e os  mesmos  em alguns  casos  até com título  de Doutorado  não possuem 
formação para atuarem como professores(as), adquirindo tal domínio e didática com o passar do 
tempo na prática cotidiana. 
 
Outro dado que merece atenção diz respeito a cantina e restaurante, conforme o resultados da 
pesquisa verifica-se que se faz necessário melhorias a estrutura e o atendimento desse setor tão 
importante dentro de uma instituição de ensino. 
 
Portanto os pontos identificados como fatores significantes capazes de interferir nas políticas 
gerais da Instituição serão sugeridas ações de melhoria a partir dos dados obtidos na pesquisa, 
com a pretensão de aperfeiçoar  os  processos  estratégicos  e  operacionais  da  Instituição.  As  
informações  referentes  a  esta pesquisa demonstram que  é necessário tomar decisões em 
relação aos pontos negativo e aperfeiçoar os positivos para que a instituição possa melhorar a 
cada dia a qualidade no atendimento e prestar um serviço de acordo com as necessidades dos 
alunos,  professore, servidores e comunidade de forma ampla visando alcançar a excelência. 
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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de promover a avaliação do projeto de extensão “Xadrez na Região do Mato 
Grande”. Na introdução, serão detalhadas as intenções presentes no momento em que o projeto foi 
escrito e um breve resumo de como foi realizado. No corpo do artigo, serão discutidos com mais 
detalhes, a implementação do projeto. Características da infra-estrutura e de todas as atividades 
desenvolvidas serão exibidas com descrição bem cuidadosa. Na conclusão, faremos a análise sobre o 
grau de cumprimento (ou não) dos objetivos inicialmente imaginados. Até que ponto eles foram 
alcançados e o conseqüente questionamento sobre a validade da continuação do projeto. 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  xadrez escolar, projeto, avaliação, equipe. 

 
 
 

PROJECT OVERVIEW "CHESS IN THE REGION OF MATO GRANDE" 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to promote the evaluation of the extension project "Chess in the region of Mato 
Grande." In the introduction, the intentions will be detailed in present time the project was written and 
a brief summary of how it was done. In developing the article, will be discussed in more detail, the 
implementation of the project. Features of the infrastructure and all activities are displayed with 
description and careful. In conclusion, we will analyze the degree of compliance (or not) the goals 
initially imagined. To what extent they were achieved and the subsequent questioning about the validity 
of the continuation of the project. 
 

 KEYWORDS:  chess school, design, evaluation, team 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO “XADREZ NA REGIÃO DO MATO GRANDE” 

INTRODUÇÃO 
 Faremos nesta introdução uma apresentação do projeto na forma em que ele 
foi inicialmente pensado. Serão detalhados os seus objetivos e em seguida, será feito 
um breve resumo do projeto (primeiros passos e consolidação do projeto). 
 
O PROJETO “XADREZ NA REGIÃO DO MATO GRANDE” 

Ele foi escrito em novembro de 2009 pelo professor Francisco Quaranta com a 
contribuição dos professores Renier Cavalcanti e Pauleany Simões. Ele possuía os itens: 

• Objetivo Geral 
• Objetivos específicos 
• Justificativa 
• Metodologia 
• Estrutura 

• Cronograma 
• Referências 
• Anexo

Desse projeto, daremos atenção ao objetivo geral e aos objetivos específicos. A 
essência desse artigo será analisar até que ponto os objetivos foram alcançados. 

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 
A meta genérica do referido projeto era desenvolver diversas habilidades nos 

alunos. Ela foi desmembrada em 8 objetivos específicos. Eles serão mostrados a seguir:  
 Fomentar a prática do jogo/esporte/arte/ciência, dentro e fora das 

instalações do IFRN, possibilitando a descoberta de novos talentos para o esporte. 
Desde o inicio das atividades no nosso campus em agosto de 2009 já havia 

disponível dois tabuleiros de xadrez na lanchonete, mas esses jogos mal eram 
utilizados e quando o usavam não era para jogar xadrez, mas sim para jogar damas 
com as peças de xadrez. Enfim, não havia a prática de xadrez. Esse projeto 
ambicionava então formar um novo grupo de alunos enxadristas. 
 Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, em especial na 

matemática, construindo uma integração entre as disciplinas e ampliando o 
envolvimento do aluno com o Instituto. 

O professor acredita que o xadrez ajuda a desenvolver habilidades, e se isso 
realmente acontece, o aluno conseqüentemente vai melhorar seu desempenho 
acadêmico, especialmente em matérias que exigem habilidades que o xadrez ajuda a 
desenvolver como a matemática. Ou seja, o aluno que se envolver com o projeto e 
gostar de jogar xadrez, vai naturalmente desenvolver habilidades. 
 Estimular noções de respeito e integração com o oponente, tão 

indispensáveis para a vida em sociedade, contribuindo assim para a formação de 
um sentimento de grupo no aluno. 

O xadrez, sendo também um esporte, tem naturalmente um elemento chamado 
competitividade. Com isso, existem enxadristas que são muito competitivos e sem 
limite ético. Esse projeto também tem como meta melhorar o comportamento 
desses alunos que desrespeitam o adversário. 
 Promover torneios de xadrez no IFRN. 
Existe um cronograma previsto para o projeto. Ele inclui cinco torneios, sendo dois 

para os alunos do campus e mais três abertos a comunidade, abrindo as portas para a 
descoberta de bons enxadristas em João câmara. 
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 Promover desafios relacionados à referida arte 
Atividades de difícil execução, como partidas às cegas, simultâneas e como 

descobrir um mate ou uma sequência de lances vantajosos a um dos enxadristas 
desafiam o aluno e provocam a necessidade de um raciocínio mais avançado. Isto 
não será obtido de uma hora para outra e podem ser obtidos através dos treinos. 
 Disponibilizar um espaço para a prática do esporte e para o lazer. 
Este espaço seria, a principio, o Laboratório de Matemática. Ou seja, foi imaginado 

que o xadrez compartilharia o espaço com outras atividades. Ele se restringiria a 
alguns poucos horários na semana previamente combinados. 
  Ensinar as regras básicas para a prática do xadrez, as notações utilizadas para 

a reprodução das partidas e também técnicas mais avançadas, permitindo uma 
elevação da qualidade do xadrez praticado pelos alunos. 

 A meta inicial era preparar um grupo para jogar xadrez. Nesse primeiro instante, 
saber mover as peças já era suficiente. O curso para iniciantes (2010) tratou de 
aumentar a familiarização dos alunos com o xadrez. Porém, como sabemos que 
Xadrez é um jogo fácil de jogar, mas difícil de jogar em alto nível, havia a clara 
ambição de encontrar alunos que quisessem melhorar. Assim, os treinos desse ano 
deveriam ter mais teoria. Um novo curso para iniciantes foi previsto para 2011. 
 Constituir uma equipe do IFRN de João Câmara para a participação em 

torneios externos ao instituto. 
O projeto ambicionava a formação de um grupo para se aprofundar no xadrez. 

Para tanto, a evolução deveria ter um forte aspecto solidário. A participação em 
torneios envolve tensão, mas uma equipe bem formada está bem preparada para 
ganhar e para perder. Apenas quem sabe perder está preparado para ganhar. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011 

A partir de cada objetivo especifico do projeto (já citado), detalharemos as 
atividades realizadas. Para podermos avaliar criticamente seus resultados. 

I. Fomentar a prática do jogo/esporte/arte/ dentro e fora das instalações do 
IFRN, possibilitando a descoberta de novos talentos para o esporte. 

Desde o inicio das atividades no campus, esteve disponível 3 tabuleiros com 
jogos de peças para a prática do xadrez. No inicio, não haviam alunos enxadristas no 
campus, então esses tabuleiros praticamente não eram usados. Quando o faziam, não 
jogavam xadrez, mas sim damas, justamente porque o xadrez não era estimulado no 
campus. Com algum tempo depois do curso para iniciantes de 2010, esses tabuleiros 
passaram a ficar cheios, e o melhor, para jogar xadrez. 
 Foi feita um pesquisa do dia 17/11 ao dia 23/11, com os alunos que freqüentam 
a sala de xadrez no horário que ela fica aberta (das 14:00h às 17:00h e das 19:00h às 
21:00h ) para saber o quanto o xadrez foi praticado nos dois turnos. Foram anotadas a 
frequência diária e o número partidas jogadas. Os resultados da pesquisa seguem: 

Tabela 1: Frequência da Tarde e da noite 
Dia Nº pessoas que frequentaram Nº de partidas jogadas 

Tarde Noite Tarde Noite 
17/11 29 2 54 1 
18/11 19 4 29 2 

1616



OLIVEIRA & LIMA (2011) 
 

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 4 
 
 

21/11 24 9 37 10 
22/11 18 12 26 17 
23/11 22 7 30 6 
 

II. Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, em especial na 
matemática, construindo uma integração entre as disciplinas e ampliando o 
envolvimento do aluno com o Instituto. 

O xadrez estimula a atividade cerebral. Isso nós leva a desconfiar que o xadrez 
ajuda a desenvolver diversas habilidades tais como: memorização, capacidade de 
abstração, visualização geométrica, capacidade de contagem, etc.. Muitas delas têm 
relação direta com a matemática. Esse projeto pode ter influenciado o desempenho 
acadêmico dos alunos, não só em matemática, mas também no rendimento global. 
Resolvemos pesquisar o desempenho acadêmico de 7 alunos da equipe. Comparamos 
a media do 1° semestre em matemática e no geral (todas as disciplinas) do ano 
passado e a media do 1° semestre desse ano (antes e depois do projeto). 

Tabela 3: Desempenho acadêmico 
Membro Rendimento global Media em matemática 

2010 2011.1 2010.1 2011.1 
Anttogony 73,91 76,22 100,0 91,5 
Ewerton 62,31 66,21 ---- ---- 

Caio 66,62 68,02 67,5 59,0 
Cleiton 83,48 76,36 99,0 79,0 
Aluízio 76,85 72,90 89,5 60,0 
Lucas 71,41 68,03 68,5 57,5 
Thales 66,00 64,62 45,0 64,5 

Outra forma de avaliar a evolução do aluno, além do desempenho acadêmico, 
pode ser através do ganho de alguma habilidade. Isto pode ser verificado através de 
depoimentos dos alunos. Eles falarão sobre esse possível ganho ou não de habilidades. 
 
DEPOIMENTOS 

Foi feita a seguinte pergunta para alguns alunos do projeto: “Você observou 
alguma habilidade desenvolvida graças à sua participação no projeto Xadrez”? 

 
Aluno 1 – Caíque Ferreira Borges 
“Desde que eu entrei no xadrez, eu fiquei mais responsável e estou tirando melhores 

notas em matemática e português. Também estou desenvolvendo o hábito da leitura de 
livros, pelo fato de precisar ler para aprender.” 

Aluno 2 – Israel Costa Smith de Medeiros 
“Notei grandes melhoras na minha habilidade lógica. Com a freqüente pesquisa e 

estudos no xadrez, desenvolvi a habilidade de categorizar e descobrir padrões lógicos. 
Mas também, estudar, tornou-se uma tarefa prazerosa e favorita. O xadrez me ajudou a 
entender melhor o mundo.” 

Aluno 3 – Ewerton de Lima Junior 
“Após a participação no projeto xadrez na região do mato grande eu ganhei diversas 

habilidades como ter responsabilidade com a sala de xadrez, trabalhar em grupo e ter 
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mais atitude na hora de tomar algum tipo de decisão, e mais tive uma melhora no meu 
desempenho acadêmico.” 

Aluno 4 – Caio Gustavo Alves de Lima 
  “Antes do projeto, eu não levava as coisas muito a sério, logo depois notei grande 

aumento de responsabilidade e ganhei também interesse em se aprofundar nos 
conhecimentos obtidos não só no xadrez como também na sala de aula.” 

Aluno 5 – Francisco Cleiton Soares Barbosa 
 “O projeto de xadrez do campus me fez aprender habilidades que serão muito 

importantes para mim, tanto na questão pessoal quanto na profissional, pois desejo 
seguir a área de ensino da matemática e o xadrez tem tudo a ver com essa disciplina. 
Algumas das habilidades que ganhei foi o desenvolvimento do raciocínio lógico, tomada 
de decisões de forma rápida, maior concentração em momentos difíceis. Quanto à 
questão pessoal, aprendi também a respeitar os adversários.” 

Aluno 6 – Rafael Vieira de Lima 
   “Antes de conhecer o xadrez, eu era uma pessoa muito estressada, não pensava no 

que ia fazer, tomava decisões bruscas. Depois que eu comecei a praticar o xadrez, fui 
aprendendo a me concentrar. Ganhei um pouco de habilidades no raciocínio lógico, e 
estou cada vez mais tentando melhorar minhas notas escolares e aprendi a fazer análise 
sobre algum assunto antes de tomar uma decisão.” 

Aluno 7 – Lucas Ramon Bandeira da Silva 
 “Antes de praticar Xadrez, eu era muito impulsivo, além de ter pouco senso de 

responsabilidade, mas após praticar xadrez além de melhorar meu raciocínio, me tornei 
uma pessoa um pouco mais responsável e consigo pensar um pouco melhor antes de 
fazer alguma coisa. 

Aluno 8 – Allyson Souza do Monte 
   “Com o projeto de xadrez, eu desenvolvi muitas habilidades. Graças a esse projeto eu 
aprendi a jogar xadrez e desenvolvi o habito de leitura, aprendi a me concentrar mais. 
Apesar de algumas faltas, eu fiquei mais responsável e etc.” 

III. Estimular noções de respeito e integração com o oponente, tão 
indispensáveis para a vida em sociedade, contribuindo assim para a 
formação de um sentimento de grupo no aluno. 

A postura e a disciplina do aluno tomaram parte do treinamento da equipe e 
das diversas participações da equipe em torneios externos. Alguns acontecimentos 
observados durante o desenvolvimento do projeto merecem ser relatados. Um 
primeiro episódio que chamou a atenção ano passado foi um aluno do Campus João 
Câmara que viajou na delegação que participou do torneio da EXPOTEC do IFRN em 
Currais Novos. Ele estava jogando uma rodada do torneio com uma aluna de Currais 
Novos. Ao ver que a partida estava totalmente perdida, deixou de fazer o lance e ficou 
esperando o seu tempo acabar. Ele estava fazendo a atleta de Currais Novos esperar 
mais que o necessário. Essa atitude pode ser considerada, no mínimo, desrespeitosa 
com o adversário. Tal aluno foi desestimulado a repetir tal procedimento. 

Nos JERN’S desse ano, aconteceu algo parecido. Um membro da equipe ao 
estar com a partida perdida se recusou a fazer o lance e deixou o adversário esperando 
sem motivo, a ponto de a técnica do outro atleta conversar com o professor e fazer um 
comentário a respeito da atitude do membro da nossa equipe. Mais uma vez foi 
chamada a atenção desse aluno para que tivesse mais respeito com o seu adversário, 

1618



OLIVEIRA & LIMA (2011) 
 

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 6 
 
 

além de fazer sua parte para que a nossa equipe não seja vista como uma equipe de 
imaturos que não sabem perder. Existe uma frase de Confúcio que diz:  

“Aquele que mais estima o ouro do que a virtude, há de perder a ambos”. 
Ou seja, para aqueles que só pensam em ganhar e não aceitam a decepção de 

perder, acabam perdendo mais do que uma mera partida de xadrez. 
Houve ocasiões, entretanto, que a postura da nossa equipe foi elogiada, como 

no Campeonato Nordestino de Menores, onde o técnico da equipe de Caicó elogiou 
quando viu que a nossa equipe era a única que ao termino das partidas, todos os 
atletas sentavam e iam anotar as partidas para depois reproduzi-las e analisá-las. 

Nossa equipe participou de um torneio estudantil promovido pela ADX 
(Academia Damasceno de Xadrez) realizado em setembro desse ano. Logo depois do 
término do torneio, o organizador fez um comentário a respeito da nossa equipe, 
dizendo o quanto ele ficou satisfeito com a realização do torneio e o quanto ele achou 
agradável a nossa participação. “Alunos bem vestidos (com o uniforme da equipe) e 
bem educados”, segundo ele. 

IV. Promover torneios para os alunos do campus e para a comunidade 
Ao término de vários treinamentos da equipe, realizamos pequenos torneios de 

xadrez rápido (5 minutos, de 7 minutos ou de 10 minutos para cada jogador). Foram 
cerca de 12 torneios desse tipo. Mas os torneios rápidos, apesar de motivarem os 
alunos, não dão a eles a oportunidade de analisar uma posição do tabuleiro com a 
devida cautela durante a partida. O aluno pode não aprender tanto quanto num 
torneio pensado. Assim, foi feito um torneio temático com duração de 8 rodadas e 
com 45 minutos para cada jogador. Ao término de cada treino, havia uma rodada. 

Nosso campus sediou a etapa regional dos JERN’S (Jogos Escolares do Rio 
Grande do Norte) que abrange João Câmara na categoria xadrez. Apesar do torneio 
não ter sido organizado pelo projeto, a realização já é uma amostra de que o mesmo 
vem se destacando não só pela infra-estrutura, mas também pela a familiarização que 
o campus já tem com o xadrez. A competição aconteceu no dia 27 de Julho de2011, e 
reuniu cerca de 50 enxadristas no campus. 

No início desse ano, foi realizado em um sábado um torneio no campus. Esse 
torneio foi pensado para ser aberto para a comunidade, mas não houve a devida 
divulgação com as pessoas da comunidade. Compareceram cerca de 20 atletas, sendo 
que todos eram alunos do IF. 

Foi realizada no dia 12 de Novembro, a segunda edição do torneio as cegas da 
região do Mato Grande. A primeira edição ocorreu ano passado e foi pensado 
basicamente para os alunos do curso para iniciantes 2010 se envolverem mais com a 
notação. Outro motivo para um torneio dessa categoria era o fato de que até então 
não havia no campus jogos de peças suficientes para um torneio tradicional. Esta 
modalidade às Cegas apresenta grande dificuldade. A maior parte dos enxadristas não 
tem o hábito de jogá-la. Este é o único torneio do tipo realizado no RN e talvez no país. 

V. Promover desafios relacionados à referida arte 
Durante os treinos e em horários que tanto o professor quantos os alunos 

estavam com tempo livre e na sala de xadrez, foram realizadas algumas partidas em 
simultânea, ou seja, um mesmo jogador jogava varias partidas ao mesmo tempo. Os 
simultanistas normalmente eram o professor ou um aluno de alto nível de equipe. Essa 
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é uma forma de provocar os alunos, desafiando-os a vencer o simultanista, já que em 
tese, pode ser mais fácil, por ele estar jogado várias partidas ao mesmo tempo. 

Alguns dias antes do torneio às cegas, foi realizado durante um treino da 
equipe um mini-torneio às cegas para a preparação de alguns alunos que iriam 
participar da segunda edição do torneio às cegas. Uma forma de desafiar o atleta a 
jogar uma modalidade de xadrez bem mais difícil que a tradicional. 

Foi lançado em alguns treinos da equipe, um material com algumas posições de 
mate em 1, mate em 2, e mate em 3 lances preparado por um aluno-bolsista. Era 
entregue a cada membro da equipe uma copia desse material e era feito o desafio: 
“Quem conseguir achar todos os mates corretamente e em menos tempo ganha!”. 
Durante correção dos mates em 1 e mates em 2, todos foram achados corretamente 
por algum membro da equipe, mas quando chegou no mate em 3, houve uma posição 
que nenhum aluno da equipe, nem mesmo o professor. 

No xadrez, existe uma base de estudo chamada “mates elementares”. Numa 
partida, um dos jogadores fica apenas com o Rei e o outro fica com peças suficientes 
para ganhar a partida, ou seja, para dar xeque-mate. Por exemplo: numa posição onde 
fica bispo e rei contra rei, essa partida está empatada, pois apenas um bispo não é 
suficiente para dar mate. Já quando fica Dama e rei contra rei, torre e rei contra rei, 2 
bispos e rei contra rei, essa partida está ganha para aquele que tem mais material. 
Para ganhar a partida, ele precisa saber dar esse mate. Eles foram ensinados nos 
treinos da equipe. Em seguida, foi lançado um torneio-desafio onde se montava uma 
posição no tabuleiro e o vencedor era aquele que vencia em menos lances. Foram 3 
posições: dama e rei contra rei, torre e rei contra rei e 2 bispos e rei contra rei. 

VI. Disponibilizar um espaço para a prática do esporte e para o lazer. 
Os treinos da equipe, bem como o mini-curso para iniciantes estavam previstos 

para acontecerem no laboratório de matemática, ou seja, o xadrez iria dividir espaço 
com outras atividades e ia ficar com um tempo limitado. Em março desse ano, o xadrez 
passou a ter uma sala própria para sua prática que fica ao lado do laboratório de 
matemática. A partir daí, praticamente todas as atividades relacionadas ao xadrez vêm 
acontecendo nessa sala, como os treinos da equipe e o curso para iniciantes. Essa sala 
fica aberta todos os dias de aula, com vinte jogos de peças disponíveis para a prática 
nos intervalos, graças aos dois alunos-bolsistas onde um fica responsável à tarde das 
14:30 as 17:00 e outro à noite das 19:00 as 21:00. Nossa sala sem duvida é uma das 
melhores se não a melhor sala de xadrez do estado. Se conteúdo será listado a seguir: 

Biblioteca: Temos uma biblioteca com cerca de 60 livros diferentes disponíveis para 
o estudo do xadrez não só para os membros da equipe, mas também para qualquer 
outro aluno do campus que queira estudar e melhorar suas habilidades no xadrez. 

 
Figura 1: Livros da biblioteca da equipe. 
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Tabuleiro-mural: Temos um tabuleiro mural que fica na parede e serve para 
montarmos posições para análise, reproduzir partidas. O mural é muito útil nos 
treinos da equipe. 

 
 

Figura 2: Tabuleiro-mural da equipe. 
 

Mural: Temos um mural personalizado para a exposição de notícias, informes da 
equipe, e divulgações em geral, etc. 

 
 

Figura 3: Mural da equipe 
 

Tabuleiro gigante: Temporariamente, estamos de posse de um jogo de peças 
gigantes. Esse tabuleiro é posto para fora da sala e montado á tarde para os alunos 
do campus jogar. Apesar de não atrair os jogadores de um nível mais avançado, 
atrai muito os iniciantes. 
 
Armário: Temos um armário onde é guardado o material de xadrez como as peças 
reservas, os relógios, as planilhas para notação, as medalhas etc. 
 
Tabuleiros: Temos dois tabuleiros de madeira propícios e elegantes para a prática 
do xadrez que ficam no centro da sala. Quase sempre esse dois tabuleiros são os 
primeiros a serem ocupados por serem bonitos e mais agradáveis de jogar, além é 
claro das outras 20 mesas comuns que ficam disponíveis. 

            
Figura 4: Tabuleiros de xadrez. 
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Sala de xadrez: Em suma, a infra-estrutura da nossa sala é sem dúvida, bastante 
considerável e atraente. 

 
 

Figura 5: Tabuleiros disponíveis para o xadrez no campus. 
 

VII. Ensinar as regras básicas para a prática do xadrez, as notações utilizadas 
para a reprodução das partidas e também técnicas mais avançadas, 
permitindo uma elevação da qualidade do xadrez praticado pelos alunos. 

O mini-curso para iniciantes oferecido no inicio desse ano, foi aberto para 
qualquer aluno do campus, mais ele foi pensado para priorizar os alunos da noite que 
não tiveram a oportunidade de participar do mini-curso de 2010. Inscreveram-se 54 
alunos para esse mini-curso. Os alunos bolsistas Anttogony Ramon e Ewerton Lima 
ficaram responsáveis pela maior parte do curso. No primeiro dia de aula do mini curso 
março, vieram cerca de 40 alunos, depois algum tempo, a frequência começou a baixar 
rigorosamente. Logo depois de ensinar o movimento das peças, tentamos expor algum 
tipo de teoria básica, o que por não ser tão fácil pode ter levado algumas pessoas a 
desistir do mini-curso logo depois de aprender a jogar. Ou a nossa falta de experiência 
em ensinar, também pode ter sido um dos motivos para a desistência de outras 
pessoas, assim como o baixo interesse da clientela. 

Nesse mini-curso, foi ensinada também a notação algébrica para alguns alunos 
que se dedicaram um pouco mais. Para que esses alunos pudessem assim estudar o 
xadrez através de livros, anotar e reproduzir partidas etc. Outra grande forma de 
incentivo à prática da notação foi sem dúvida o torneio às cegas. 
 As teorias mais avançadas são expostas durante os treinos da equipe. Nos 
finais, (talvez seja a parte do jogo onde deve ser mais difícil de jogar), um mínimo 
detalha pode fazer com que uma partida passe de ganha para totalmente perdida. 
Com isso, nos últimos treinos da equipe, têm sido expostas algumas teorias de final, 
como ganhar numa posição que parece empatada ou perdida. Essa base de estudo se 
chama finais artísticos. Uma forma apresentar a teoria de final é reproduzindo uma 
partida jogada por jogadores de alto nível e comentar cada lance. 

VIII. Formar a equipe de xadrez do IFRN-JC 
A equipe de xadrez do IFRN-JC foi formada a princípio, com a intenção de 

formar um grupo de alunos que quiserem praticar e melhorar o seu nível de xadrez e 
com a meta de participar da etapa final dos JERN’S em Natal. 

Os treinamentos da equipe acontecem toda quarta-feira com inicio às 8h da 
manhã e termino às 11h. No inicio do treino, são dados informes e os planejamentos 
da equipe. Em seguida, vem à aula propriamente, ou seja, atividades teóricas. Teve 
inicio em abril, uma atividade onde todos os membros da equipe se dividiam em dupla 
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e estudavam uma teoria especifica que poderia ser, por exemplo, uma abertura para 
expor para o resto da equipe. Cada treino tinha a apresentação de uma dupla.  

Nossa equipe participou de cerca de 10 torneios externos, o que para uma 
equipe que ambicionava a participação nos JERN’S foi mais do que o esperado. Os 
torneios que participamos serão listados e detalhados abaixo: 

 XI torneio estudantil. Promovido pela Academia Damasceno de Xadrez (ADX), 
aconteceu no mês de Abril. Contou com a participação de três membros da equipe 
na categoria juvenil e um na categoria infantil. Neste torneio, teve dobradinha da 
equipe conquistando os dois primeiros lugares na categoria juvenil. 

 Olimpíadas Escolares. Organizado pela federação Norte-Rio-Grandense de xadrez 
(FNX), aconteceu no mês de Julho. Nossa equipe levou oito enxadristas e ficamos com o 
terceiro lugar na categoria de 15 a 17 anos. 

 Etapa Regional dos JERN’S. Organizado pela secretaria estadual de esportes 
(DIRED), aconteceu em Julho e nossa equipe foi inclusive a anfitriã desse torneio 
que foi realizado no nosso campus. Na categoria juvenil masculina conseguimos 
mais uma vez a dobradinha dos 1º e 2º lugares, além de classificar a equipe para a 
etapa final em Natal. No infantil masculino, nossa equipe também conseguiu a 
classificação. No juvenil feminino, nossa única atleta também ficou em 1º lugar e se 
classificou. Nas demais categorias, nossa equipe não teve participantes. 

 II Jogos Intercampi do IFRN. Nossa equipe participou com 6 atletas na categoria 
juvenil masculina e 3 na feminina e conseguimos a medalha de ouro no individual 
Juvenil masculino. No torneio por equipes, conseguimos o 1º lugar no masculino, e 
o segundo lugar no juvenil feminino. 

 II Campeonato Nordestino de Menores. Nessa competição nossa equipe foi ao 
todo com seis atletas, quatro na categoria sub-16 masculina, um na sub-18 
masculino e uma na sub-16 feminina. Nova dobradinha: conquistamos ouro e prata 
na sub-16 masculina. 

 Campeonato Estadual de Menores. Organizado pela FNX, nossa equipe 
participou com quatro atletas sendo dois na categoria sub-16 masculina e dois na 
sub 18 masculina. Nessa competição, conseguimos um bom desempenho com os 2° 
e 3° lugares no sub-16. 

 XVI Campeonato Interiorano de Xadrez. Nessa competição nossa equipe levou 
32 participantes dentre alunos do IF e membros da equipe. Esse torneio foi divido 
em grupos A e B, sendo o grupo B estudantil e o grupo A absoluto. Participaram 
quatro atletas da equipe no grupo A e 28 No grupo B. conseguimos o segundo e o 
terceiro lugares no grupo B e o melhor atleta sub-16 no grupo A. 

 XII Torneio Estudantil da ADX. Promovido pela Academia Damasceno de 
xadrez, participamos com seis atletas sendo cinco no juvenil masculino e um no 
infantil. Conquistamos o 1ºlugar na categoria juvenil. Esse torneio inclusive foi 
aquele que o organizador elogiou nossa participação. 

 JERN’S Etapa Final. Realizado em outubro. Nossa equipe participou com 10 
atletas sendo seis no masculino juvenil, três no infantil masculino e uma no juvenil 
feminino.  Na categoria juvenil masculina, conquistamos o 2º lugar, além de 
classificar os quatro primeiros atletas da equipe para o torneio por equipes que 
aconteceu um dia depois do individual, em 1º lugar. Uma conquista expressiva, já 
que é o primeiro JERN’S que a equipe participa. No infantil masculino, nossa equipe 
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se classificou em 4º lugar com um atleta a menos. Nossa única participante 
feminina ficou em 6º lugar mas não conseguiu se classificar. No torneio por equipes, 
ficamos em 4º lugar na categoria Juvenil assim como no infantil. 
 

CONCLUSÃO 
Neste momento, retomaremos cada objetivo específico do projeto e 

avaliaremos se cada um deles foi alcançado ou não, e se foi, em que nível. Para assim, 
podermos avaliar com mais informações a eficiência do projeto. 

I. Fomentar a prática do jogo/esporte/arte/ciência, dentro e fora das 
instalações do IFRN, possibilitando a descoberta de novos talentos para o 
esporte. 

Tendo em vista que o xadrez não era praticado no campus no inicio das 
atividades e atualmente são jogadas em media 35 partidas e 27 jogadores somente à 
tarde na sala de xadrez, já é um avanço muito expressivo da prática do xadrez no 
campus. Com isso, podemos concluir que no horário da tarde, esse objetivo foi 
alcançado. Já no período da noite, isso não se repetiu. A frequência noturna tem sido 
bem menor do que a frequência vespertina. Em média, 8 alunos frequentaram a sala 
de xadrez. Talvez um dos motivos seja o fato de que no campus só existem cursos do 
nível superior e EJA no período da noite. Normalmente esse público é mais velho e 
mais ocupado que os alunos da tarde. Não tem muito tempo disponível para o xadrez. 

II. Melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas regulares, em especial na 
matemática, construindo uma integração entre as disciplinas e ampliando o 
envolvimento do aluno com o Instituto. 

Se analisarmos a media em matemática dos membros da equipe antes e depois 
do projeto, podemos concluir que houve, no geral, uma piora. Um dos motivos para 
isso ter acontecido, pode ter sido o simples fato de que os alunos se empolgaram com 
o xadrez e deixaram um pouco de lado as disciplinas como a matemática. Outra 
possível explicação pode estar relacionada à mudança de professores e conteúdos. 
Apesar da nota em matemática ter piorado, o rendimento global melhorou para 3 dos 
7 alunos pesquisados, o que mostra um certo equilíbrio. 

Observando os depoimentos dos alunos, um ingrediente parece estar presente 
em quase todas as falas: a melhoria da responsabilidade e do comprometimento do 
aluno. Ele parece valorizar a disciplina envolvida no processo de aprendizado. 

III. Estimular noções de respeito e integração com o oponente, tão 
indispensáveis para a vida em sociedade, contribuindo assim para a 
formação de um sentimento de grupo no aluno. 

O projeto ajudou os alunos a terem mais respeito com o adversário. Não só 
para aqueles que erraram, mas também para os que viram o erro do amigo. A 
disciplina de muitos alunos melhorou a ponto da postura da nossa equipe ser elogiada 
por organizadores de torneios. Portanto, esse objetivo pode ser dito cumprido. 

IV. Promover torneios para os alunos do campus e para a comunidade. 
O projeto promoveu uma serie de torneios internos de xadrez rápido para os 

membros da equipe. Se analisarmos a quantidade de torneios realizados, esse objetivo 
também foi cumprido. Mas devemos lembrar que estava previsto no cronograma do 
projeto 2 torneios para os alunos do campus e mais 3 abertos à cidade. Houve um 
torneio aberto para a comunidade, mas como não foi devidamente divulgado, não 
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teve a participação de pessoas que não estudavam no campus. Talvez esse tenha sido 
o objetivo que menos foi alcançado. Porém, os poucos torneios abertos realizados no 
campus que tiveram a participação externa, foram bem realizados. Como os JERN’S, 
onde inclusive houve um comentário do arbitro dizendo que fundamental para a sua 
boa realização foi a estrutura oferecida pelo Instituto. A 2ª edição do Torneio às Cegas 
onde atraímos participantes de varias cidades, além de bons enxadristas de Natal. 

V. Promover desafios relacionados à referida arte 
Uma das expectativas do projeto era fazer com que os alunos se sentissem 

desafiados e buscassem se esforçar ao máximo para tentar resolver problemas ou 
também ganharem do simultanista. Para muitos, com certeza, isso valeu apena. Esses 
desafios fizeram que muitos se sentissem motivados e desafiados a resolver os 
problemas lançados. O objetivo foi cumprido, uma vez que os desafios foram lançados.  

VI. Disponibilizar um espaço para a prática do esporte e para o lazer. 
O sucesso desse projeto não depende apenas da dedicação do coordenador ou 

do envolvimento dos alunos. Uma das peças fundamentais para o projeto existir foi o 
apoio que esse projeto teve e tem da direção do IFRN. Recebemos uma sala exclusiva 
para xadrez e vários equipamentos. Esse espaço disponibilizado pela direção do IF, 
com certeza, não foi em vão. Todos os equipamentos que lá estão são usados e 
zelados tanto que os jogos de peças estão em perfeito estado e todos os relógios 
recebidos estão funcionando muito bem. Eles são utilizados pelos alunos do IF nos 
intervalos com regularidade como mostra a pesquisa feita sobre a freqüência da sala. 

VII. Ensinar as regras básicas para a prática do xadrez, as notações utilizadas 
para a reprodução das partidas e também técnicas mais avançadas, 
permitindo uma elevação da qualidade do xadrez praticado pelos alunos. 

Uma das formas de ensinar as regras básicas como o movimento das peças foi o 
mini-curso para iniciantes, onde muita gente aprendeu a jogar. A notação é uma teoria 
bem básica do xadrez e foi ensinada durante o treino da equipe e para alguns alunos 
do mini-curso. Já as teorias mais avançadas foram expostas nos treinos. Desconfiamos 
que alguns atletas fizeram bom uso dessa teoria, pois a equipe já possui enxadristas 
que conquistaram vários títulos. Na primeira participação dos JERN’S, classificamos a 
equipe em 1º lugar na categoria mais difícil. Esse objetivo foi alcançado. 

VIII. Formar a equipe de xadrez do IFRN-JC 
A equipe foi formada com o intuito de participar especificamente dos JERN’S e 

de alguns outros torneios que viessem a acontecer. E os torneios que apareceram foi 
sem duvida em muito maior quantidade do que o esperado. Talvez tenha superado 
todas as expectativas! Para uma equipe que ambicionava participar de um torneio 
especifico, ela participou de mais de dez. Além do desempenho excelente na maioria 
deles. E hoje em dia a equipe já passou dos quarenta treinos, mas apesar disso, nossa 
equipe ainda está começando a dar os primeiros passos. 
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RESUMO  
 
O quadro atual do ensino de Ciências no Brasil, 
principalmente nas escolas públicas, é extremamente 
preocupante, seja pela falta de recursos nas escolas, 
inexistência de laboratórios e/ou equipamentos 
adequados e ainda pela existência de docentes sem 
formação específica e com métodos de ensino 
ultrapassados. Dentro desta perspectiva este trabalho 
teve por objetivo realizar um diagnóstico do ensino de 
ciências nas escolas públicas da região do Trairí/RN. A 
pesquisa foi executada através de entrevistas 
estruturadas com auxilio de questionários destinados 
aos professores das escolas públicas desta região. A 
maior parte dos professores possui formação acadêmica 
na disciplina de ciências biológicas (31%), enquanto a 
menor parcela apresenta formação na área de física, 

com 11,9%. No que diz respeito aos recursos mais 
utilizados em sala de aula, os livros didáticos apareceram 
como os mais citados (87,5%), seguido dos vídeos, e em 
menor escala dos computadores. Ainda foi possível 
verificar que ao mesmo tempo em que os conteúdos de 
física e química são mais complexos para os professores, 
também são os que menos despertam a atenção dos 
alunos em sala de aula. A partir dos resultados 
apresentados aqui, faz-se urgente e necessário 
investimentos na formação acadêmica dos professores e 
na oferta de cursos de formação continuada, 
especialmente, na área das ciências físicas e químicas, 
bem como na área de informática, já que apesar de boa 
parte das escolas apresentarem laboratórios de 
informática, este recurso encontra-se subutilizado. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Ciências; prática docente, química, física, biologia. 

 
CHARACTERIZATION OF SCIENCE TEACHER OF PUBLIC SCHOOLS IN TRAIRÍ/RN. 

 
The current scenario of science teaching in 

Brazil, mainly in public schools, is extremely 
compromising. This study aimed to perform a diagnosis 
of science education in public schools in the region of 
Trairí/RN. The study was conducted through interviews 
with the aid of structured questionnaires for public 
school teachers in this region. Most teachers have 
academic training in the discipline of biological sciences 
(31%), while the lower portion presents training in 
physics, with 11.9%. With regard to commonly used 

features in the classroom, textbooks emerged as the 
most frequent (87.5%), followed by videos and 
computers. Although we observed that while the 
contents of physics and chemistry are more complex for 
teachers are also the least attract the attention of 
students in the classroom. From the results presented 
here, it is urgent and necessary investment in training of 
academic teachers and offer continuing education 
courses, especially in the area of physical and chemical 
sciences, as well as in computer science.

 KEY-WORDS: Science education, teaching practice, chemistry, physics, biology. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAs DA REGIÃO DO 

TRAIRí/RN. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho teve como objetivos: realizar o diagnóstico de ensino de ciências 
nas escolas públicas dos municípios da região do Trairí/RN (Campo Redondo; Lajes Pintadas; 
Tangará; Jaçanã; Coronel Ezequiel; São Bento do Trairí, Japí, Serra caiada e Sitio Novo); 
Desenvolver uma ferramenta de avaliação de ensino tendo como eixos temáticos distribuição 
etária e por gênero, formação profissional, prática pedagógica, conteúdos considerados mais 
complexos e que despertam maior interesse nos alunos; Realizar um levantamento acerca das 
principais dificuldades encontradas pelos professores de ciências da região com relação aos 
conteúdos ministrados, e a partir daí propor a formação de cursos de formação docente mais 
específicos; Propor a implementação de políticas e ações voltadas para a melhoria da 
qualidade de ensino em toda a região. 

A pesquisa foi desenvolvida com 48 professores de Ciências do 5°ao 9° ano do ensino 
fundamental das escolas públicas localizadas nos municípios da região do Trairí, distribuídos 
em 18 escolas públicas. O diagnóstico do ensino de ciências nas escolas foi realizado através 
de entrevistas estruturadas com auxilio de questionários destinados à professores da rede de 
ensino. 

Posteriormente à coleta dos dados, estes foram armazenados na forma de banco de 
dados utilizando-se o software estatístico SPSS v15.0. A análise dos resultados foi feita 
levando-se em consideração a região do Trairí como um todo. CONTEÚDO do 
desenvolvimento 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A região do Trairí está localizada na mesorregião do Agreste Potiguar e na microrregião 
da Borborema Potiguar, que compreende os municípios: Campo Redondo; Lajes Pintadas; 
Tangará; Jaçanã; Coronel Ezequiel; São Bento do Trairí, Japí, Serra caiada e Sitio Novo. Esta 
região é composta de uma dezena de escolas publicas, entretanto, o nível educacional da 
região é bastante limitado, o que ficou confirmado pelos últimos resultados divulgados das 
principais ferramentas de avaliação da educação no país, ENEM (exame nacional do ensino 
médio) e IDEB (índice de desenvolvimento da educação básica) (PORTAL MEC).  

O avanço de pesquisas na área de educação é bastante relativo, em especial no ensino 
de ciências, consideramos que a sua expansão na educação aconteceu a partir de 1971 com a 
promulgação da lei 5.692 que tinha em seu corpo a obrigatoriedade do ensino de Ciências 
Natural para todas as series da educação básica.  

Atualmente o Ensino de Ciências (EdC) está no foco de muitas linhas de pesquisas 
tanto na área da educação como na área de ensino de Ciências Natural e Matemática, tendo 
quase sempre como lócus em suas pesquisas o professor. Trabalhos de pesquisas acadêmicas 
voltada para os docentes são de grades relevância para os estudos nessa área (SANTOS, 1999; 
SLONGO, 2001; DELIZOICOV, 1998; BASTO E SOUZA, 2001; SCALA, 1988). Tais pesquisas, 
segundo Delizoicov et AL (2009) enfatizam a preocupação com o EdC na postura do professor, 
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pois o mesmo é um porta-voz  de conteúdos. 

Dessa forma, o docente está com o ponto de partida na construção do conhecimento 
cientifico em uma dimensão didático-pedagogica, no sentido que é ele o responsável pela 
mediação do processo de aprendizagem do aluno (DELIZOICOV et AL, 2009). 

Infelizmente, essa dimensão didático-pedagogica passa hoje por muitos professores 
como uma retórica do EdC dos anos 60, onde os conteúdos eram “jogados” em grande escalas 
em sala de aula para que os alunos os decorassem. Os professores ministrante de tal 
concepção tradicional de EdC contribui com atividade de ensino que só reforçam o 
distanciamento do uso dos modelos e teorias para a compreensão dos fenômenos naturais e 
daqueles oriundos das transformações humanas, além de caracterizar a ciência como um 
produto acabado e inquestionável: um trabalho didático-pedagogico que favorece a 
indesejável ciência morta. (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, p.32-33, 2009) 

Tal ciência “morta” contribui para o analfabetismo cientifico, pois alunos que passam 
por professores tecnicamente tradicionais não são capazes de ler e de escrever 
cientificamente. Dessa forma, a alfabetização cientifica é tida por Lorenzetti & Delizoicov (p.1, 
2001) “como a capacidade do individuo ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos 
que envolvam a Ciência”. 

Preocupados com  EdC na região do Trairi, desenvolvemos uma pesquisa com o 
objetivo de realizar uma caracterização dos professores de ciência das escolas públicas da 
região, mais precisamente com os professores do ensino fundamental. 

A pesquisa foi desenvolvida com 48 professores distribuídos em 18 escolas públicas da 
região do Trairí, que contempla os municípios de Jaçanã, Serra Caiada, Coronel Ezequiel, 
Tangará, Sitio Novo, Japi, Campo Redondo e Santa Cruz.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 48 questionários aplicados um total de quarenta foram devidamente respondidos 
e devolvidos pelos entrevistados. Inicialmente, caracterizamos os entrevistados com relação à 
faixa etária e gênero (Tabela I). Com relação a faixa etária, a maioria dos professores de 
ciências da região do Trairí/RN encontra-se na faixa de 41-50 anos (22 professores), seguida 
das faixas de 31-40, 20-30 e 51-60 com 13, 3 e 2 entrevistados, respectivamente. No que diz 
respeito ao sexo, há uma predominância de mulheres (26 docentes) com relação aos 
professores do sexo masculino (14 docentes) dentre os educadores da região.  
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Tabela I. Distribuição dos professores de ciências da rede publica da região do Trairí 
com relação a faixa etária e sexo. 

               FAIXA 
ETÁRIA 

SEXO 

2
0-30 

31-
40 

41-
50 51-60 Tota

l 

FEMININO 2 8 15 1 26 

MASCULINO 1 5 7 1 14 

Total 3 13 22 2 40 

 

Recentemente, o INEP (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) desenvolveu o “Estudo do Professor” a partir do 
“Censo Escolar da Educação Básica 2007” com o propósito de apresentar um conjunto de 
informações sobre os professores das escolas brasileiras. Neste relatório foi mostrado que 
dentre os professores da educação básica no Brasil, a grande maioria é do sexo feminino 
(81,9%). Este mesmo estudo mostrou que no Rio Grande do Norte, 77,9% dos professores são 
mulheres, enquanto apenas 22,1% são homens. Outros estudos mostram uma predominância 
de professores do sexo masculino em relação ao sexo feminino, entretanto vale destacar que 
este perfil somente passa a ser observado à medida que se caminha para o ensino médio e 
para a educação profissional (MEC/INEP, 2003). Estes dados corroboram com o que foi 
observado no nosso trabalho, predominância do sexo feminino em relação ao masculino, o 
que de certa forma mostra certa significância da amostra populacional aqui definida.   

Ainda, a maior parte dos professores encontra-se na faixa etária correspondente a 31-
50 anos de idade (87,5%). Este dado é extremamente significativo, já que está de acordo com 
o que foi relatado pelo “Estudo do Professor” no Rio Grande do Norte (MEC/INEP, 2007) e 
com um estudo realizado em escolas publicas de Pernambuco (Silva & Duarte, 2010), onde foi 
observado que a faixa etária predominante é de 36-55 anos (68%).  

Após a caracterização individual dos professores de ciências da região do Trairí/RN, 
iniciamos a avaliação do perfil acadêmico dos mesmos. Dentro desta perspectiva, a formação 
acadêmica dos professores é mostrada na figura 1. A maior parte dos professores possui 
formação acadêmica na disciplina de ciências biológicas (31%), enquanto a menor parcela 
apresenta formação na área de física, com 11,9%.  
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Figura 1- Formação acadêmica dos professores de ciências da rede publica da região do 
Trairí/RN. 

 

Alguns dados devem ser considerados com relação à formação profissional dos 
professores da região do Trairí: 1) Vale destacar o grande número de pedagogos que 
desempenham funções referentes às ciências naturais (19%). Este resultado é extremamente 
preocupante, já que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
só pode lecionar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, o professor 
graduado com licenciatura plena. Entretanto vale destacar que historicamente, as redes de 
ensino têm encontrado dificuldades para manter em seus quadros professores com formação 
especifica; 2) A presença de considerável percentual de professores de matemática 
lecionando disciplinas das ciências naturais pode ser justificada através dos resultados 
encontrados por Lima (1996), que desenvolveu um estudo do perfil dos docentes no estado 
de Pernambuco. Nesse estudo foi verificada que boa parte dos professores que lecionam as 
disciplinas de química e física são aqueles formados em matemática; 3) O quantitativo de 
professores que não apresentam formação superior (possuem apenas o ensino médio e/ou 
magistério) é praticamente insignificante, representando 7,1% dos docentes de ciências da 
região. Esse dado é bastante considerável, já que segundo dados oficiais divulgados para o Rio 
Grande do Norte, dentre os professores aptos para lecionar as mais diversas disciplinas 
básicas do ensino fundamental, cerca de 85% possuem o diploma de curso superior. 
Possivelmente, estes professores que não apresentam diploma de curso superior se 
enquadram dentro da formação mínima admitida por lei para o exercício da docência na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental (diploma de ensino 
médio na modalidade magistério), que por motivos diversos passaram a lecionar nas séries 
finais do ensino. 

 Recentemente, o livro didático aparece como uma das principais ferramentas de 
apoio ao ensino de ciências. Entretanto, estes não conseguem acompanhar o aumento 
considerável de informações cientificas exploradas na mídia (EL-HANI, 2007), o que torna 
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essencial aos professores de ciências a busca de outros materiais didáticos de apoio para 
contribuir para o seu planejamento de aulas. Nossos resultados mostram que os professores, 
em sua maioria, não encontram dificuldades para utilizar materiais didáticos de apoio 
eficientes. Entretanto, um número significativo de professores (35%) declarou encontrar 
dificuldades, pois segundo relatos dos próprios professores, não havia biblioteca especializada 
no seu estabelecimento de trabalho e os livros especializados são de difícil acesso financeiro. 
Todas os municípios avaliados tiveram pelo menos um professor que declarou ter dificuldades 
em encontrar material especifico, mostrando que possivelmente a infra-estrutura escolar 
deficitária é uma realidade para toda a região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – avaliação das dificuldades encontradas pelos professores de ciências em 
encontrar material didático especifico da área. 

 

Visto que a maioria dos docentes não encontra dificuldades em encontrar materiais de 
apoio, decidimos verificar quais os principais recursos utilizados pelos professores em suas 
aulas de ciências (Figura 3). Os recursos mais utilizados em sala de aula na região do Trairí são 
os livros didáticos (87,5%). Este resultado não é surpreendente, já que vários trabalhos 
apontam que os professores sigam o livro para estruturar suas aulas (ZABALA, 2010). Ainda, o 
governo federal, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribui coleções de 
livros didáticos aos alunos da educação básica, o que de certa forma, obriga o professor a 
utilizar parte considerável do livro adotado.  
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Figura 3 - Recursos utilizados pelos professores de ciências em sala de aula. 

 

Podemos também observar a partir da figura 3 que boa parte dos professores utiliza 
vídeos, e em menor escala computadores como recursos didáticos no ensino de ciências. A 
utilização especificamente de computadores em sala de aula pelos professores de ciências nos 
leva a inferir os seguintes pontos: A associação do ensino de ciências com a informática 
oferece atualmente várias possibilidades para ajudar a resolver os problemas de insucesso das 
ciências em geral, como visto anteriormente por Fiolhais & Trindade (2003); a disponibilidade 
de computadores aos professores da região mostra o investimento, apesar de que ainda 
tímido, dos municípios em ferramentas de ensino que promova a inclusão digital dos 
estudantes.  

Quanto ao ultimo ponto, dados recentes mostram que no município de Santa Cruz/RN, 
principal município da região do Trairí, cerca de 60% das escolas avaliadas apresenta 
laboratórios de informática (SILVA ET AL, 2010). Se considerarmos esse percentual como 
representativo para toda a região, podemos concluir que apenas uma pequena parcela dos 
professores utiliza efetivamente estes laboratórios, já que aqui, apenas 12 professores, o que 
corresponde a 30% do total dos entrevistados, declararam utilizar computador como 
ferramenta didática. Esse dado mostra que não basta para os gestores municipais apenas 
investir em tecnologia, mas principalmente oferecer programas de formação permanente dos 
docentes que estimule e dê possibilidades ao professor de integrar as atividades dos 
softwares educacionais existentes ao conteúdo curricular de suas disciplinas. 

É consenso que apesar dos constantes avanços da ciência e das tecnologias observa-se 
que o ensino de ciências naturais permanece ainda, na maioria dos casos, restrito às aulas 
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expositivas com mínima participação dos alunos. A utilização de outras modalidades didáticas 
tais como: audiovisuais, ferramentas computacionais, práticas no laboratório e na sala de 
aula, atividades externas, programas de estudo por projetos e discussões, entre outras, 
quando ocorre, se dá por iniciativas esporádicas de alguns professores, levadas a diante por 
enorme esforço pessoal de tais profissionais (PACHECO, 2000). Portanto, é interessante 
avaliar se os professores de ciências da região utilizam de outras modalidades didáticas em 
detrimento da aula expositiva. As atividades mais utilizadas são: Atividades experimentais (16 
professores); Feiras de ciências (13 professores); Visitas técnicas (9 professores); Excursões (8 
professores) (Figura 4).  

Figura 4 – Modalidades didáticas alternativas utilizadas pelos professores de ciências. 

  

É extremamente significante o número de professores que desenvolvem atividades 
experimentais na região do Trairí, em sua maioria interligadas à participação em feiras de 
ciências, principalmente quando levamos em consideração o fato de que nenhuma escola da 
região avaliada possui laboratório de ciências. As aulas práticas, segundo os professores, são 
desenvolvidas em sala de aula na tentativa de minimizar esta deficiência, e acabam 
produzindo resultados semelhantes àqueles vistos em aulas práticas desenvolvidas dentro do 
laboratório de ciências.  

Por outro lado, a menor taxa de professores que realizam excursões e visitas técnicas 
pode ser explicada pelo orçamento limitado na maioria das escolas publicas, o que dificulta a 
realização destas praticas. Entretanto, essas modalidades didáticas são consideradas 
essenciais para o desenvolvimento crítico dos alunos nas mais diversas disciplinas. Um 
exemplo disso é mostrado a seguir: 

“Entendendo que o aluno não deve ser um sujeito passivo no ensino, limitando-se a 
adquirir conhecimentos teóricos sem sequer compreendê-los no todo e acreditando que este 
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deve trabalhar extraindo hipóteses e criando sua própria estrutura mental, o trabalho de 
campo atua como um fio condutor na construção de conhecimentos” (BUENO, 2009). 

Por fim, depois de caracterizada a pratica docente dos professores de ciências da 
região do Trairí, decidimos avaliar se existe uma relação entre os conteúdos de ciências que 
mais despertam interesse nos alunos e aqueles que os professores tem mais dificuldade em 
ensinar (Figura 5). A figura 5A mostra os conteúdos que os educadores mostram maior 
dificuldade em ensinar. Podemos destacar os conteúdos referentes as disciplinas de química 
(Ligações químicas; tabela periódica e estrutura atômica) e física (Energia, movimento e 
óptica) como sendo os mais complexo na visão dos professores de ciências, enquanto os 
conteúdos das ciências biológicas, seres vivos e programa de saúde, receberam apenas 3 e 2 
citações, respectivamente.  com relação aos conteúdos que mais despertam a atenção dos 
alunos (Figura 5B) podemos observar que os conteúdos das ciências biológicas são de longe 
mais atraentes (corpo humano, seres vivos e sexualidade) quando comparados com aqueles 
da física e da química.  

A análise desses resultados nos traz algumas considerações interessantes: Ao mesmo 
tempo em que os conteúdos de física e química são mais complexos para os professores, 
também são os que menos despertam a atenção dos alunos em sala de aula. Por outro lado, 
os conteúdos das ciências biológicas parecem ser os mais atraentes tanto para professores e 
alunos. Parece também existir uma relação direta entre falta de preparo do professor com 
conteúdos específicos e desinteresse dos alunos. Finalmente, os resultados apresentados na 
figura 1, que mostra que os professores formados em licenciatura plena em física e química 
correspondem a 11,9% e 16,7%, respectivamente, provavelmente justifica a aversão dos 
professores de ciências aos conteúdos destas disciplinas, o que conseqüentemente 
compromete o aprendizado dos alunos na sala de aula.  
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Figura 5 – (A) Relação dos conteúdos considerados mais complexos pelos professores de 
ciências e (B) os conteúdos que mais despertam a atenção dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa caracteriza os professores de ciências da região do Trairí/RN. Uma parte 
considerável dos professores apresenta formação acadêmica especifica para o exercício da 
atividade docente, entretanto, a grande maioria possui diploma de ciências biológicas 
enquanto um pequeno percentual é formado em física e química. É de se destacar também a 
presença de pedagogos, matemáticos e professores sem formação nas salas de aula. Todos 
esses dados refletem na prática docente dos professores, sendo que os conteúdos físicos e 
químicos são mais complexos para os professores, o que consequentemente despertam 
menos interesse nos alunos. Apesar disso, boa parte dos professores de ciências das escolas 
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publicas do Trairí procuram minimizar a falta de capacitação profissional e de infra-estrutura 
escolar, principalmente no desenvolvimento de métodos alternativos de ensino, como 
praticas laboratoriais e feiras de ciências. A partir dos resultados apresentados aqui, faz-se 
urgente e necessário investimentos na formação acadêmica dos professores e na oferta de 
cursos de formação continuada, especialmente, na área das ciências físicas e químicas, bem 
como na área de informática, já que apesar de boa parte das escolas apresentarem 
laboratórios de informática, este recurso encontra-se subutilizado. O IFRN Santa Cruz se 
insere nesse contexto através da oferta de cursos que contribuam com a formação 
continuada de professores da região e desenvolvendo, junto com os professores, métodos 
dinâmicos de ensino o que tornará as aulas mais atrativas e práticas com o uso de materiais 
concretos. 
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RESUMO  
 

"Da leitura da palavra à leitura do mundo" 
desenvolve atividades de ensino para servidores 
terceirizados do Campus Natal Central do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Trata-se de projeto de letramento, cuja 
preocupação emerge da constatação da incapacidade 
deles em utilizar a leitura e a escrita no cotidiano e nas 
diferentes esferas sociais. O compromisso com a sua 
formação é o de desenvolver habilidades de leitura e 
capacitá-los para inclusão no mundo globalizado. O 
presente trabalho discorre sobre letramento na 
perspectiva social e tem como motivação o projeto 
supracitado. A intenção é apresentar a importância das 
práticas de letramento associadas à realidade 

socioambiental de cada indivíduo e no caso particular, a 
realidade de escolaridade dos servidores terceirizados 
do Campus Natal Central do IFRN. O artigo está 
organizado a partir de uma revisão bibliográfica a cerca 
do contexto histórico em que se dá o letramento no 
Brasil, sua conceituação e as dimensões que o permeiam 
- pautado em autores como Ângela Kleiman, na área de 
letramento; Paulo Freire, na pedagogia, e Edgar Morin, 
na complexidade. Em seguida é apresentado o perfil do 
servidor terceirizado, público alvo do projeto, obtido por 
meio de pesquisa, a fim de subsidiar as ações de 
letramento; e por fim, são tecidas considerações a cerca 
da pertinência desta prática na e para a instituição. 

 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Letramento; Servidores terceirizados; Inserção socioambiental. 

 

CONSIDERATIONS ABOUT LITERACY PROJECT UNDER THE "READING THE WORD TO THE 
READING OF THE WORLD."  

ABSTRACT  
 

"A reading of the word to read the world" 
develops educational activities to serve the pain 
outsourced Christmas Central Campus of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte (IFRN). It's literacy project, whose 
concern emerges from the realization of their inability 
to use reading and writing in everyday life and in 
different social spheres. The commitment to their train-
ing is to develop reading skills and prepare them for 
inclusion in a globalized world. This paper discusses 
literacy in social outlook and has motivated the project 
mentioned above. The intention is to present the 
importance of literacy practices associated with social 
and environmental realities of each individual and the 

particular case, the reality of education of third-party 
servers Central Campus IFRN Christmas. The article is 
organized from a literature review about the historical 
context in which literacy occurs in Brazil, its 
conceptualization and dimensions that permeate - ruled 
by authors such as Angela Kleiman, in the area of 
literacy, Paulo Freire, pedagogy and Edgar Morin, 
complexity. Then you see the profile of third-party 
server, target of the project, obtained through research 
in order to assist the work of literacy, and finally, are 
woven considerations about the relevance of this 
practice in and for the institution. 

. 

 KEY-WORDS: Literacy; Servers outsourced; Insertion socio environmental. 
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CONSIDERAÇÕES A CERCA DE LETRAMENTO NO ÂMBITO DO PROJETO “DA LEITURA DA 

PALAVRA À LEITURA DO MUNDO". 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho discorre sobre letramento na perspectiva social e tem como 
motivação o projeto “Da leitura da palavra à leitura do mundo”. A intenção é apresentar a 
importância das práticas de letramento associadas à realidade socioambiental de cada 
indivíduo e no caso particular, a realidade de escolaridade dos servidores terceirizados do 
Campus Natal Central do IFRN. As experiências de vida dos jovens e adultos, homens e 
mulheres, com os quais convivemos e dependemos no cotidiano escolar integram as 
atividades de aulas, de forma a propiciar a compreensão e leitura da realidade do espaço 
geográfico em que vivem. 

É sabido que os desafios diante do mundo globalizados são claros e urgentes, 
principalmente às instituições de ensino, visto que o mundo é repleto de desigualdades e está 
em constantes transformações. Essa realidade quando colocada diante de instituições de 
ensino, a exemplo do IFRN, que têm como desafio formar sujeitos sociais que aprendam a 
conviver com as incertezas da realidade e, ao mesmo tempo, sejam partícipes dela haja vista 
sua transformação; não pode ser pautada simplesmente pela educação formal e/ou bancária 
(FREIRE, 1996), mas, deve estar alicerçada em princípios de igualdade e de acessibilidade ao 
saber. 

Considerados tais princípios, o quadro de baixa escolaridade dos servidores 
terceirizados e as exigências do domínio da leitura para o desenvolvimento do ser humano, as 
ações de letramento propostas no projeto em andamento são justificadas.  Tais ações seguem 
as metodologias apropriadas a Educação de Jovens e Adultos, uma vez que na condição de 
alunos, os servidores terceirizados do Campus Natal Central do IFRN apresentam um quadro 
de incompletude na formação básica, além de dificuldades pedagógicas advindos da 
repetência e do abandono, próprios da defasagem e sistema educacional brasileiro.  

Assim a organização do trabalho está apoiada numa revisão bibliográfica sobre o 
letramento no Brasil, a partir das reflexões de Kleiman (1995), Freire (1996), e Morin (2003), 
cujas contribuições possibilitam ampliar a compreensão do conceito, da prática e da 
complexidade do letramento.  Em seguida é apresentado o perfil do servidor terceirizado, 
público alvo do projeto, no qual é possível visualizar as diferentes histórias de vida escolar e 
pluralidade de saberes, experiências e dificuldades enfrentadas na escola. Por fim são tecidas 
as considerações finais, quanto à concepção pedagógica do letramento e as possibilidades de 
execução da proposta 
 
LETRAMENTO SOCIAL 
 

As primeiras referências ao conceito de letramento no âmbito nacional brasileiro se 
dão na década de 80, diante de mudanças sociais, políticas e educacionais; no entanto sua 
consolidação se dá com a publicação de livro organizado por Ângela Kleiman – Os significados 
do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Nesse sentido o 
vocábulo letramento e os estudos a cerca deste fenômeno são discutidos com o objetivo 
primeiro de diferenciar os estudos a cerca da alfabetização, em seu sentido tradicional, dos 
estudos a cerca dos impactos sociais dos usos da escrita (KLEIMAN, 1995). 
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Não existindo uma concepção única a cerca deste termo (SILVA, s/a), acatamos as 
palavras de Kleiman (1995) que conceitua o letramento como “prática social que usa a escrita, 
enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 
específicos”. Sendo o contexto específico em questão à realidade do servidor terceirizado do 
IFRN, e o objetivo a promoção de habilidades e a capacitação para a convivência com novas 
tecnologias.  Prática social em diferenciação ao sentido convencional do termo que implica na 
ação de ensinar a ler e escrever, de forma simplista e resumida.  
 Há de se considerar ainda as dimensões deste letramento, sendo ela individual ou 
social (SOARES, 1998). A dimensão individual relaciona-se de forma intrínseca com o processo 
de alfabetização, considerando o letramento como atributo pessoal, “algo” que está 
relacionado à simples posse individual das tecnologias mentais complementares de ler e 
escrever (SOARES, 1998). Sendo, portanto, necessário o conhecimento e domínio da leitura e 
escrita. Em contrapartida, Soares ainda apresenta a dimensão social do letramento, esta parte 
do pressuposto de que “a introdução da escrita numa determinada sociedade, até então sem 
uma relação forte com ela, pode trazer também aos grupos consequências/transformações 
políticas, sociais, econômicas e linguísticas.” (SOARES, 1998). 
 Considerando o fenômeno do letramento como um processo dinâmico, que pode 
acontecer dentro e fora da escola, e baseado nos exemplos da cultura brasileira de que é 
possível ser letrado sem ser alfabetizado, entende-se que: 
 

“(...) quando nos referimos ao processo de letramento, atingimos outras esferas que vão além de sua esfera 
individual (tornar-se alfabetizado), podendo ter alcances sociais, culturais econômicos e políticos. Pessoas 
letradas são aquelas que fazem uso da palavra em suas múltiplas formas de linguagem (corporal, escrita, falada 
ou visual) para a comunicação de seus pensamentos.” (CAVALCANTE JUNIOR, 1997). 
 

Com isso, embasado na dimensão social do letramento e nos seus alcances, entende-se por 
letramento o processo de apropriação da linguagem escrita de forma particular para atender 
aos anseios e necessidades, individuais ou de grupo. Além do que essa prática pode se 
constituir ainda como subsídio a melhora das condições de trabalho, no caso do IFRN, e de um 
modo geral de convivência com o mundo globalizado, resultando diretamente numa melhora 
na qualidade de vida desse sujeito. 
 
LETRAMENTO SOCIAL NO IFRN 
 

No âmbito do IFRN, objetiva-se inserir os servidores terceirizados no contexto das 
tecnologias, da inovação, por meio de uma formação básica sobre o viés do letramento, 
fazendo com que eles deixem de ser apenas ‘telespectadores’ do conhecimento, e passem a 
ser partícipes dessa realidade. Ainda hoje é possível encontrar os chamados analfabetos na 
sociedade letrada, isto é, “sujeito que vive no mundo urbano, escolarizado, industrializado e 
burocratizado e que não tem o domínio da palavra escrita.” (OLIVEIRA, 1992). Essa mesma 
autora chama a atenção ao fato de que no modelo atual de sociedade – impregnado de signos 
e significados- raramente encontram-se pessoas completamente analfabetas: 

  

“(...) frequentemente esses indivíduos sabem escrever o próprio nome, muitas vezes reconhecem ou sabem 
escrever algumas letras, conhecem o formato de algumas palavras, conhecem os números. Alguns conhecem 
letra de forma, mas não letra cursiva, outros têm dificuldades de saber onde “termina uma palavra e começa 
outra”, outros, ainda, conhecem as letras, mas não sabem ‘juntá-las’”. (OLIVEIRA, 1992) 
 

Busca-se assim, através desse projeto, oferecer subsídios para que esses sujeitos possam 
lidar com os desafios que exigem competências letradas, nas diversas esferas da vida.  
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PERFIL DO SERVIDOR TERCEIRIZADO 
 

A construção do perfil do servidor terceirizado se fez necessário para planejamento e 
otimização das ações de letramento, já que “ser iletrado é uma característica que explica a 
pertinência do indivíduo a um grupo cultural sem escrita (...)” (OLIVEIRA, 1992) e que o 
objetivo das ações do projeto em questão é possibilitar a ascensão, a migração do indivíduo 
desse grupo cultural sem escrita para um “grupo letrado”.  

Esse perfil foi delineado segundo aplicação do objeto de pesquisa (formulário) a 42 
servidores no dia 06 de julho de 2011. Esse recorte estatístico se deu sob cálculo de nível de 
confiança a 90%, com erro amostral de 10%, para uma população de 108 servidores de 
serviços gerais – segundo informações da Diretoria de Administração do IFRN – Campus Natal 
Central.  

Os servidores entrevistados estão distribuídos em 43% do sexo feminino e 57% do sexo 
masculino. Segundo distribuição por faixa etária, que compreende intervalos de cinco anos – 
desde a idade mínima (18 anos) até a idade limite (65 anos) para inserção/continuação no 
mercado de trabalho formal - percebe-se a concentração de pessoas na faixa de 36 a 41 anos 
de idade – 23,8% dos entrevistados-, com ressalva a presença de jovens entre 18 e 23 anos – 
16,6% - e nenhum servidor na faixa etária de aposentadoria (60 a 65 anos de idade). 

As questões apresentadas a seguir, como: ate que série/ ano /grau cursou, se enfrentava 
dificuldades para frequentar diariamente a escola, o que ela representa pra ele, entre outras; 
tem por objetivo desvendar a relação desse individuo para com a escola. 

Quando indagados a respeito do seu nível de escolaridade, 16,6% dos entrevistados, 
conforme figura 01, responderam que cursaram até a oitava série – atual nono ano do ensino 
fundamental. 14% declararam ter o segundo grau. Somados os percentuais acima, 30,6%, 
constata-se um universo representativo de servidores terceirizados com uma formação básica 
significativa. Apesar do percentual supracitado constataram-se sérias dificuldades de 
compreensão das questões de pesquisa, o que reforça a importância das ações de letramento 
propostas pelo projeto em andamento. Ressalta-se ainda o percentual de 7,1% de abstenção, 
resultado da falta de entendimento da questão, evidenciando falta de leitura e interpretação 
da língua portuguesa.  
 

Figura 01: Gráfico representativo do nível de escolaridade 
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Com o objetivo de entender o porquê do baixo nível de escolaridade dos servidores 
terceirizados, eles foram questionados se enfrentavam dificuldades para frequentar 
diariamente a escola. 57,1% dos entrevistados respondeu sim (Figura 02), que enfrentavam 
dificuldades para frequentar a escola; e dentre as dificuldades mais citadas, conforme figura 
03, destaca-se a necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo (53,3%), seguido de 
forma equilibrada pelas demais opções – longa jornada de trabalho, cansaço e fadiga, 
distancia da escola, e outros motivos. Os resultados apresentados se associam ao contexto 
nacional de tímidos investimentos na educação pública dos brasileiros e necessidade precoce 
de obtenção de renda por meio do trabalho.  
 

 
Figura 02: Representação do percentual que enfrentava dificuldades para frequentar 

diariamente a escola. 
 

 
Figura 03: Gráfico das dificuldades enfrentadas referente à figura 02 

 
Ainda nesse mesmo proposito de entender os por menores que circundam sua formação, 

questionou-se se havia algum motivo que impedia o entrevistado de realizar as tarefas 
extraclasses, o chamado “dever de casa”. 52%, no universo de 42 entrevistados, responderam 
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que não; não enfrentavam problemas/dificuldades para realizar as tarefas extraclasses. 
Aqueles que vivenciaram dificuldades relataram, conforme figura 05, como motivo recorrente 
a necessidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo (45,4%), seguido de cansaço e fadiga 
(22,7%), com ressalva ainda para a falta de material para pesquisa (22,7%).  
 

 
Figura 04: Representação do percentual que enfrentava ou não impedimentos para 

realização das atividades 

 
Figura 05: Gráfico dos motivos dos que responderam de forma afirmativa  

pergunta da figura 04 
 

Dentre as representações sugeridas da escola - lugar de aprender e melhorar sua condição 
social e econômica; lugar do saber, do aprender; lugar de valorização das experiências; lugar 
do sucesso escolar; lugar de fracasso escolar. 58,3% encontram na escola um lugar de 
aprender e projetam nela a possibilidade de ascensão social e econômica.  

Reafirmam-se as críticas de Paulo Freire (1996) com relação à concepção de aluno 
enquanto tábula rasa, sujeito que não tem a contribuir na sala de aula e que só está naquele 
ambiente para receber do professor – detentor do conhecimento – o depósito, vê-se a 
inexpressividade da representação da escola enquanto lugar de valorização das experiências, 
lugar de compartilhar saberes. No entanto, uma escola voltada para o pleno desenvolvimento 
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do educando valoriza não só a transmissão de conhecimento, mas também enfatiza outros 
aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura 
escolar (Progestão, 2001). Felizmente nenhum dos entrevistados tem na escola uma 
representação de fracasso.  

 
Figura 06: Gráfico da representação da escola para os entrevistados 

 
Há de se destacar, nesta questão, a função social da escola. Nesse sentido, a escola, 

enquanto criação do homem, só se justifica e se legitima diante da sociedade, ao cumprir a 
finalidade para a qual foi criada (DOURADO et all, s/a). Compreende-se por escola uma 
instituição que, por meio da aprendizagem dos conteúdos, desenvolve também as 
potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do educando; desenvolvimento este que deve 
acontecer de forma contextualizada a fim de contribuir para a formação de cidadãos 
participativos na sociedade em que vivem; transmitindo não um mero saber, “mas uma 
cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 
mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre.” (MORIN, 2003).  

Segundo resultado do objeto de pesquisa vê-se que ela não tem logrado êxito frente aos 
desafios que lhe são impostos, desafio este que segundo Libâneo (2005) é o de “incluir, nos 
padrões de vida digna, os milhões de indivíduos excluídos e sem condições básicas para se 
constituírem cidadãos participantes de uma sociedade em permanente mutação”.  
Após desvendar de que maneira esse sujeito lê a palavra, buscou-se compreender de que 
maneira, através de quais ferramentas / recursos/ mídias, ele lê o mundo: 46% dos 
entrevistados têm na televisão única ou principal fonte de informação sobre o mundo, 
seguida do jornal e da revista. Um percentual de 8% se informa através da interne. Destaca-se 
ainda o alto nível de abstenção a pergunta referente ao conhecimento e uso de redes sociais – 
39% dos entrevistados não conhecem e não utilizam nenhuma rede social de comunicação (a 
saber, orkut, msn, email, twitter, facebook); evidenciando que o acesso à internet – seja como 
forma de lazer ou com meio de informação – ainda é restrito. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante os resultados obtidos com a construção do perfil do servidor terceirizado do 
Campus Natal Central do IFRN, assim como as reflexões feitas sobre o letramento reforçam a 
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relevância das ações de letramento propostas no projeto “Da leitura da palavra à leitura de 
mundo”. 

É público e notório a insuficiente preparação dos servidores pesquisados, quanto às 
questões básicas de letramento, o que indica mais uma vez a importância de inseri-los num 
contexto de sala de aula, para que estes possam melhorar sua leitura de mundo. 

A necessidade de leitura de mundo é condição exigida pela atual sociedade e cabem as 
instituições de ensino viabilizar o acesso ao conhecimento, real e útil que permita aqueles que 
o detêm viverem de forma digna e cidadã. Possibilitar a elevação do padrão de cultura e 
reprodução do conhecimento por meio do letramento é responsabilidade de todos, e nesse 
sentido o projeto “Da leitura da palavra à leitura de mundo” se insere e acredita. 

Considera-se que o que tem valor no processo de educação de é o significado do conteúdo 
de saber real que existe e tem sentido para as pessoas em um determinado tempo e espaço; e 
que estes alunos/ cursistas possam compreender melhor que, em princípio, o sentido do 
conhecimento existente em seu tempo e a leitura de informações e do mundo é um caminho 
seguro para o seu crescimento e para a abertura de novas perspectivas. 

Diante da responsabilidade social de uma instituição de ensino do porte do IFRN frente à 
sociedade como um todo e a essa grupo mais próximo, respalda-se a necessidade do 
letramento, uma vez que este preza pela apropriação da leitura e da escrita; e através dessa 
apropriação entende-se que um novo mundo será apresentado aos cursistas. 
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RESUMO 
Este artigo resulta de uma pesquisa ainda em curso e se 
vincula aos estudos do grupo GELMIT (Grupo de estudos 
da Linguagem, Memória, Identidade e Território), do 
IFRN/Campus Santa Cruz. Consiste num estudo acerca 
da literatura de cordel produzida na região Trairi e tem 
como objetivo realizar um mapeamento dos cordelistas 
dessa região e de suas respectivas produções com o 
intuito de identificar e descrever quais as temáticas que 
são mais recorrentes na obra desses cordelistas. Para a 
realização desse estudo, recorreu-se a DIEGUES JR. 

(1997), VILAR (2000), OLIVEIRA (2011), MENDONÇA 
(2011), entre outros. A metodologia utilizada para a 
coleta de dados deu-se através da visita a bibliotecas e 
associações de escritores, poetas e cordelistas, utilização 
de entrevistas, relatórios e classificação dos cordéis por 
temática. Os resultados parciais demonstram que as 
temáticas mais recorrentes são relacionadas a temas 
sociais, históricos e encomiásticos. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  cordéis; temática; região Trairi. 

 

CORDEL IN THE TRAIRI REGION 

ABSTRACT  
 
This article results from a study that is still in progress 
and linked to the studies of GELMIT (Group of Studies in 
Language, Memory, Identity and Territory) of 
IFRN/Santa Cruz campus. It consists in a study of the 
cordel literature (literally “string literature”) produced in 
the Trairi region and aims to carry out a mapping of 
cordelistas (cordel writers) from this region and their 
productions, in order to identify and describe the most 
recurrent themes in the work of these cordelistas. To 
conduct this study, we used the theoretical concepts of 
DIEGUES JR. (1997), VILAR (2000), OLIVEIRA (2011), 
MENDONÇA (2011), among others. The methodology 
used to collect data was some visits to libraries and 
associations of writers, poets and cordelistas, the use of 
interviews, reports, and the classification of cordéis 
(booklets containing folk novels) by theme. Partial 
results show that the most recurrent themes are related 
to social, historical and laudatory. 
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CORDEL NO TRAIRI 

INTRODUÇÃO 
 

Historicamente, o surgimento do cordel deu-se na Europa, ao final da Idade Média, 
entre os séculos XV e XVII. Trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses, assumirá 
importância inegável para a manutenção das identidades locais e das tradições literárias 
regionais, contribuindo para a manutenção e disseminação da cultura local, principalmente no 
Nordeste, local onde adquire o status de cultura regional. (OLIVEIRA, 2011) 

 De uma maneira geral, os pesquisadores dividem a produção dos cordelistas 
brasileiros em dois grupos temáticos: os cordéis que versam sobre temática de cunho ficcional 
relacionada a aventuras ou às histórias de amor e os que versam sobre fatos reais do 
cotidiano.  

Uma das questões que têm sido discutidas é, por exemplo, entender como é que em 
regiões em que os índices de analfabetismo ainda são expressivos, como é o caso do 
Nordeste, este tipo de literatura tem tanta repercussão. Alguns acreditam que é o fato de o 
cordel ser um texto feito, prioritariamente, para ser declamado ou cantado, seja pelo próprio 
cordelista ou por quem compra o folheto. Essa característica, afirmam alguns estudiosos, é o 
que aproxima esse tipo de literatura do grande público, lembrando que é comum encontrar 
nas feiras livres, nas manifestações religiosas de caráter popular, como as romarias, os 
cantadores de cordéis. 

É inegável a tradição que o cordel exerce na construção da cultura brasileira, seja 
versando sobre temáticas de cunho documental, seja sobre temáticas triviais ou de outra 
natureza. Considerando, portanto, a importância do cordel para a constituição e disseminação 
da cultura brasileira, como um meio legítimo para a construção das identidades regionais, 
mais especificamente, da região Trairi, buscou-se nesse estudo apontar quais temáticas 
seriam mais recorrentes e de que modo elas contribuem para o fortalecimento dos laços 
identitários da região Trairi. 

O nome Trairi foi popularmente dada a uma extensão territorial que abrange cerca 
de 9 cidades do Rio Grande do Norte, tendo como polo a cidade de Santa Cruz. Oficialmente, 
essa região não existe, embora seja legitimada por diversos meios: discurso político, fala dos 
moradores, empresas e instituições que recebem o nome da região, e, também, pelas 
manifestações artísticas e culturais, dentre elas os cordéis. A região passou a ser designada 
desse modo devido à existência do rio Trairi, rio potiguar que se principia na Serra do Doutor-
RN e banha algumas terras pertencentes aos municípios do RN. Sendo, pois essa região um 
espaço bastante fértil para as manifestações artísticas, tem-se no campo da literatura, 
principalmente do gênero cordel, uma produção considerável. Entretanto, salvo, alguns 
esforços de alguns intelectuais e estudiosos da área, poucos trabalhos têm sido realizado com 
objetivos semelhantes ao que aqui se propõe. 

 

 Nas trilhas do cordel 

A literatura de cordel é uma das diversas formas de manifestação da cultura de um 
povo. Para Bakhtin (1993), “a cultura é apreendida numa perspectiva de influência recíproca”, 
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isto é, a cultura é tecida num processo de circularidade entre representações constituídas em 
espaços socioculturais diversos. Nessa direção, a cultura se realiza através da interação 
simbólica entre grupos sociais distintos que interagem num mesmo espaço. Desse modo, 
podemos pensar a literatura de cordel através do viés da constituição de temáticas a partir de 
um olhar e um dizer que, mesmo subjetivo, resultam de um processo de apropriação e 
reconstrução de outros olhares e dizeres.  

O cordel visto como uma experiência de linguagem que emana dessa (re)construção 
de dizeres sobre um determinado povo e sua cultura, seu espaço, sua identidade e os fatos 
que marcam o cotidiano dessa gente nos conduz a uma escolha teórico-metodológica que nos 
orienta para o modo de processamento daquilo a que nos propomos nessa pesquisa: realizar 
um mapeamento dos cordelistas dessa região e de suas respectivas produções com o intuito 
de identificar e descrever quais as temáticas que são mais recorrentes na obra desses 
cordelistas e de que modo elas contribuem para o fortalecimento dos laços identitários na 
região Trairi. 

Para tanto, os primeiros passos que foram dados para que assim fosse possível 
chegar às temáticas recorrentes foi coletar o corpus desta pesquisa que até o presente 
momento consta apenas de 44 cordéis, sendo 25 de Santa Cruz e 29 de Jaçanã. Não foi 
possível ainda coletar cordéis de outras cidades que integram a região Trairi e os 29 cordéis de 
Jaçanã pertencem a um mesmo autor. O alcance de todo o Trairi não foi possível devido à 
falta de recursos e contatos que levassem os pesquisadores ao encontro dos cordelistas de 
outras cidades, o que culminou no mapeamento e identificação de apenas algumas obras de 
alguns cordelistas de Santa Cruz e de um cordelista de Jaçanã. Isso torna a pesquisa ainda 
limitada em termos de resultado, uma vez que praticamente só envolveu alguns cordelistas de 
Santa Cruz, quando o objetivo era a abrangência de toda a Região Trairi.  

De posse desse material, partiu-se para um segundo momento da pesquisa que 
envolveu a identificação e o agrupamento de cordéis em eixos temáticos, para isso foi 
necessária leitura e análise do corpus (provisório) e também foram realizadas entrevistas com 
os cordelistas, os quais destacaram traços de suas obras que auxiliaram na identificação das 
temáticas recorrentes. 

Esses dados demonstram que há um longo caminho a ser trilhado, pois não 
podemos afirmar com exatidão que temáticas são recorrentes, uma vez que temos 
informação de que existe uma produção enorme e um número significativo de cordelistas 
dessa região que estão constantemente criando novos e inéditos folhetos. Entretanto, é 
possível apontarmos, desse quantitativo coletado, certa tendência à temática social em Santa 
Cruz e em Jaçanã, a temas históricos e encomiásticos.  

 

Considerações finais 

Por se tratar de uma pesquisa que demanda de um tempo mais elástico para a 
coleta dos cordéis, do ponto de vista metodológico, os pesquisadores percebem que se faz 
necessário rever os procedimentos a serem seguidos, pois, além da demanda de cordéis 
publicados, são muitas as cidades que se diz pertencentes à região e, embora sejam, 
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relativamente, próximas, a distância entre elas tem sido um dos fatores que impede um maior 
avanço para se obter os resultados almejados, pois, para alcançar os objetivos propostos, é 
imprescindível um corpus representativo incluindo todas as cidades de abrangência da região. 
Só após a coleta desse material é que podemos realmente afirmar que temáticas são mais 
recorrentes e como estas influenciam a questão da identidade local.  
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RESUMO  

 

O presente artigo tem como objetivo mostrar 
os resultados de um estudo de caso, no qual 
foi avaliada a qualidade do ensino nos cursos 
de Eletrotécnica e Mecânica na área da 
INDÚSTRIA, no IFRN, Campus de Mossoró, a 
partir do desempenho dos egressos, 
concluintes no período de 2005 - 2010. 
Utilizou-se como metodologia para a realização 
do trabalho entrevista 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, formou-se 892 alunos 
nos cursos foco dessa investigação, tais alunos 
são oriundos da cidade de Mossoró e região de 
seu entorno.  

 

 

 

 

 

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 mundo do trabalho. Como 
resultado deste artigo: Identificou-se que a 
formação do egresso é condizente com o perfil 
profissional apresentado nos projetos de 
cursos; bem como analisou a influência da 
formação escolar na empregabilidade dos 
egressos; Fornecendo ao IFRN informações que 
possibilitem a melhoria do ensino a partir dos 
dados coletados; Observou- se que as práticas 
profissionais dos egressos refletem a imagem 
construída pela sociedade sobre o ensino de 
qualidade da instituição.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Qualidade de Ensino, Indústria, Mundo do Trabalho. 
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ABSTRACT  
  

 
This article aims to show the results of a case 
study, which was rated the quality of teaching 
in the Electrical and Mechanical Engineering 
courses in the area of industry, IFRN, Campus 
Mossley, from the performance of graduates, 
graduates in period 2000 to 2008. It was used 
as a methodology for carrying out the work, 
interviews with graduates of these courses, 
bibliographic and documentary sources. The 
choice of theme is justified because of that 
during the period of operation of the 
institution, graduated 892 students in the 
courses focus of this research, these students 
are from the city of Mossoró and its 
surrounding region. Background, the need for 

greater knowledge about the performance of 
graduates in these areas, as well as to check 
their insertion in the labor market. As a result 
of this article: It was found that the formation 
of egress is consistent with the professional 
profile projects presented in the courses, and 
analyzed the influence of schooling on the 
employability of graduates; IFRN Providing the 
information to enable the improvement of 
education from data collected, observed that 
the professional practice of graduates reflect 
the image constructed by society on the 
teaching quality of the institution. 

  

 
 

 KEYWORDS: Quality Education, Industry, World of Work 
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DESEMPENHO DO IFRN CAMPUS DE MOSSORÓ EM RELAÇÃO AO ENSINO TÉCNICO NA ÁREA 
DA INDÚSTRIA NOS CURSOS DE MECÂNICA E ELETROTÉCNICA NO PERÍODO DE 2005 – 2010 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.   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 este, artigo que se constitui em 
um estudo de caso, onde se avaliam o nível e a qualidade do ensino na área da INDÚSTRIA, no 
IFRN, Campus de Mossoró, a partir do desempenho dos egressos, concluintes no período de 
2005 - 2010. Contudo deve-se ressaltar que o presente trabalho é produto de resultado de um 
projeto de pesquisa, realizado no ano de 2008. Foi utilizado como metodologia para elaboração 
do referido artigo entrevistas com apenas 10% dos 892 egressos concluintes dos referidos 
cursos entre 2005 e 201-, fontes bibliográficas e documentais. O artigo será apresentado em 
quatro partes; inicialmente faz-se um Histórico da Educação Profissional no Brasil, para, em 
seguida, fazer uma abordagem da Educação Profissional no IFRN, Campus de Mossoró, depois 
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falaremos da interiorização da Educação Profissional no Rio Grande do Norte e depois 
apresenta-se um Histórico sobre os Cursos Técnicos de Mecânica e Eletrotécnica no IFRN, 
Campus de 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 do estudo. 

 2.          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, querealizavam 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 e hoje IF’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. 

Além de ensinar ofícios, como sapataria, funilaria, alfaiataria, serralheria e marcenaria, essas 
instituições atuavam no campo correcional e assistencial, tendo, assim dois objetivos principais: 
a qualificação da mão-de-obra para atender a industrialização incipiente e o acolhimento de 
jovens menores de idade das classes pobres, que constituíam um percentual significativo da 
população. Decorre daí que essas Escolas não possuíam um objetivo educacional mais amplo, 
mas, sim, um cunho assistencialista de “dar uma profissão, dar algo o que fazer àquelas pessoas 
que estavam à margem da sociedade” ( MOURA D, 2005) 

 

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 
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como o SENAI (1942) e o SENAC (1946), bem como a transformação das antigas Escolas de 
Aprendizes Artífices em Escolas Técnicas.  

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. Segundo o MEC, A educação profissional está marcando a História do 
Brasil, "Milhares de jovens estão sendo beneficiados com a expansão da educação profissional. 
O Ministério da educação destaca que durante quase 100 anos foram criadas 140 escolas 
técnicas e em oito anos do governo Lula serão criadas 214 novas escolas, das quais 39 já estão 
em funcionamento. A meta do Governo Federal é chegar a 2010 com 354 escolas e 500 mil 
matrículas na educação profissional. (Brasil, MEC, 2005, p. 2) 

3.         Educação Profissional no IFRN 

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN 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 teve seu nome mudado para Escola 
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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, e por último a transformação em 
Instituto Federal em dezembro de 2008. 

O IFRN conseguiu mais de 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 ideias, 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 transformasseemUniversidadesTecnológicas.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 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 IFRN, 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 dvista dos avanços tecnológicos, consolidando-se como instituição de excelência no 
ensino, e nos últimos anos também em pesquisa e extensão. 
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4.        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 IFRN, sem dúvida alguma foi a criação da Unidade de Ensino Descentralizada de 
Mossoró, localizada na região semiárida, 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- com o curso 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 consequente 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 
interior do país, visando promover o desenvolvimento local e regional. Acontece que a 
Lei n.º 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 previssão para iniciar suas atividades aponta para 2010. 

5.     Cursos Técnicos de Mecânica e Eletrotécnica No IFRN- Campus 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 IFRN, campus de 
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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 2005-2010, a instituição já formou 892 alunos nos cursos de 
Eletromecânica, Eletrotécnica e Mecânica, segundo os dados fornecidos pela Coordenadoria de 
Estágio e Egressos e Registro Escolar. 

 

6. METOTOLOGIA 

 

6.1 Tipo de Estudo  

Por se  tratar  de  uma  investigação  científica,  este  trabalho  utilizou-se  de métodos  
científicos para garantir  sua consolidação no campo da ciência. Sendo assim, Lakatos e 
Marconi  (1996, p.39) vão afirmar que “[...] não há ciência sem o emprego de métodos 
científicos.” Quanto  aos  seus  objetivos  este  estudo  se  caracteriza  como  sendo  do  tipo  
exploratório  e descritivo. Na fase exploratória, buscou-se coletar o maior número de 
informações pertinentes a questões que  interferisse  nos  níveis  de  satisfação  em  relação  
aos  serviços  prestados  aos  pesquisados,  já  na  fase descritiva foram descritas as opiniões e 
percepção em relação ao estudo realizado. No  que  diz  respeito  à  natureza  o  presente  
estudo  é  considerado  quantitativo  pois  tomou-se como referência o resultado numérico 
obtidos através de técnicas estatísticas para responder a questão da pesquisa (VERGARA, 
1998).  
A metodologia utilizada  para  a  realização  deste  artigo  foi  à  pesquisa  bibliográfica  e  de 
campo, realizada através de consulta por telefone envio de questionário aos alunos egressos 
via e-mail. 

A seguir faremos análise dos questionários aplicados aos egressos concluintes dos referidos 
cursos ofertados pelo IFRN, campus/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. 

 
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% 
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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 
Mundo do trabalho, assim como a qualidade de ensino do IFRN/Campus Mossoró, no 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 atráves 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 é os 8%, que consideraram como regular o preparo e 
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formação dos docentes dos cursos em foco, necessitando avaliar esse resultado junto ao 
Departamento da Indústria, visando reduzir possíveis falhas e dificuladades 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. 

6.       Considerações Finais 

O IFRN - Campus Mossoró tem atraído uma grande demanda de pessoas em busca de 
qualificação e oportunidade no mundo trabalho desde o início de suas atividades. Tal afirmação 
é evidedenciada com os resultados da pesquisa, tendo como objetivo principal avaliar a 
qualidade do ensino na área da INDÚSTRIA, no IFRN - Campus Mossoró, a partir do 
desempenho dos egressos, concluintes no período de 2005 - 2010. A demanda que busca 
qualificação no IFRN - Campus Mossoró, tem sido correspondido com educação de qualidade e 
absorvição pelo Mundo do 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, nos últimos rankings divulgados pelo MEC o IFRN - Campus 
Mossoró conseguiu pelo segundo ano consecutivo, a primeira colocação geral entre as escolas 
de Mossoró nas edições de 2009 e2010 do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

Com estes resultados, o Campus Mossoró ficou na 2ª colocação entre os Institutos Federais do 
Nordeste, e na 6ª dentre os Institutos de todo o Brasil. Tais 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. (Coordenadoria de Registro 
Acadêmico – CRAM- Mossoró, 2010) 
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RESUMO 
Este artigo discute a proposta do IFRN (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte) para com a educação à distância através de um projeto político pedagógico sistematizado. 
O foco principal da discussão é refletir e compreender sobre os objetivos e a especificidade da EaD em um 
contexto interdisciplinar de ensino. Aprofundaremos o conceito de Educação à distancia e contaremos sua 
história no IFRN e no Brasil e sobre alguns aspectos relevantes da história em nosso Estado. 
 
PALAVRAS-CHAVE  

EaD- Educação à Distância, IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, MEB – Movimento de Educação e Base e NTIC – Novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN IFRN 

 
RESÚMEN 
 
El artículo discute la propuesta del IFRN para la educación a distancia a través de un proyecto político 
pedagógico sistematizado. El principal foco de la discusión es reflexionar y entender los objetivos y la 
especificidad de la EaD en un contexto interdisciplinario. Profundizaremos el concepto de educación a distancia 
y contaremos su historia en IFRN y en Brasil y señalaremos algunos aspectos relevantes de la historia en 
nuestro estado. 
 
PALABRAS-LLAVES 

EaD – Educación a Distancia, IFRN – Instituto Federal de Educación, Ciencia e Tecnología del Rio Grande del 
Norte; PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, MEB – Movimiento de Educación y Base y NTIC – Nuevas 
Tecnologías da Información  y Comunicación. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFRN 
 
INTRODUÇÃO 
 
Os avanços dos processos de globalização permitiu ao ensino novas maneiras de se buscar a 
educação por meios assim fora dos convencionais, com a introdução da EaD no processo de 
ensino/aprendizagem, foi possível permitir aos indivíduos menos favorecidos a chance de se 
obter uma educação de qualidade, possibilitando a autonomia e a organização pessoal, 
indispensáveis para o processo de educação a distância. A urgência de ampliar novos 
espaços de atuação e ampliação dos sistemas formais de ensino, através dos meios 
tecnológicos, permitiu a EaD ser um novo aliado no que se refere à consolidação desses 
meios e processos educacionais, seja no tocante à sua diversificação, por meio da aplicação, 
bem como seu papel enquanto instrumento que assegura o acesso e a democratização do 
ensino ao imenso contingente social e econômico presente em nosso país. 
 
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que possibilita ao aluno mais 
flexibilidade, propiciando a mobilidade da produção do conhecimento, tornando-o 
protagonista do processo de ensino/aprendizagem. Diante do exposto, percebe-se que o 
ensino na modalidade de Educação a Distância, promete ser um dos caminhos para uma 
maior inclusão no ensino, bem como uma necessidade para atender as demandas da 
sociedade contemporânea, que está centrada no desenvolvimento da informação e do 
conhecimento, uma vez que são os indivíduos, por meio da coletividade, que promovem o 
progresso das sociedades. 
 
Tencionamos, aqui, refletir sobre alguns aspectos relevantes da EaD como modalidade de 
ensino no Brasil e no IFRN, tais como: pensar a EaD como uma prática social estruturante, 
transformadora e portanto crítica, como elemento de um projeto político social e, portanto, 
local, regional e mundial como prioridade e possibilidade social, propondo uma 
compreensão a respeito das perspectivas e vantagens da EaD como modelo de ensino no 
IFRN, como também compreender os critérios básicos para a sua estruturação, identificando 
suas características e relacionando-as. 
 
CONCEITUANDO A EaD 

 
Nas últimas décadas, devido à evolução no processo de ensino/aprendizagem, a educação a 
distância firmou-se como mais uma possibilidade de ensino. Destinada a uma parcela 
significativa de uma sociedade que antes não tinha acesso à Educação, torna-se uma ponte 
de liberdade, flexibilidade e crítica para uma formação, seja ela técnica ou superior. 
 
O ensino a distância de acordo com (GARCÍA ARETIO, 2001, p 41-50): 
 

É um sistema tecnológico de comunicação bidirecional 
(multidirecional), que pode ser massivo, baseado na ação sistemática e 
continua de recursos didáticos e do apoio de uma organização e 
tutoria, que separados fisicamente dos estudantes, propicia nestes 
uma aprendizagem independente (cooperativa).  
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Nesse enfoque, o ensino a distância permite ao aluno liberdade para buscar e lançar-se a 
novos desafios, tornando-se protagonista de seu processo de aprendizagem, recorrendo ao 
professor e às tecnologias em momentos de busca por respostas e resoluções de seus 
conflitos. 
Para o autor, se tratássemos de selecionar as características mínimas que nos levariam à 
conceitualização mais breve da modalidade de ensino a distância, destacaríamos as 
seguintes, como necessárias e suficientes: 
 

o a quase permanente separação de professor/formador e 
aluno/participante no espaço e no tempo, ressalvando que nessa  
última variável pode produzir também interação síncrona; 

o o estudo independente no qual o aluno controla tempo, espaço, 
determinados ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, 
atividades, momentos de avaliação, etc. Características que podem se 
complementar ainda que não necessariamente – com as possibilidades 
de interação que brindam oportunidades para a sociabilizarão e a 
aprendizagem colaborativa; 

o a comunicação mediada de dupla via através de diferentes recursos; 
o o suporte de uma organização/instituição que planeja, desenha, 

produz materiais (por si mesma ou por encomenda), avalia e realiza o 
acompanhamento e motivação do processo de aprendizagem através 
da tutoria. 

 
Como observamos a principal característica da EaD é a necessidade do uso de tecnologias 
que minimizem a distância física entre professores e alunos e o método de aplicação. A  EaD 
pode ser definida como a reunião de métodos instrucionais onde as ações dos professores 
são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo situações continuadas que podem 
ser feitas na presença dos estudantes. A comunicação professor aluno deve ser facilitada por 
meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros. 
 
Definir EaD não é tão fácil, haja vista as diferentes definições dos diferentes autores aqui 
apontados. Não é sobre a definição da modalidade que este trabalho irá se debruçar, 
embora ela seja importante, mas sobre seu desenvolvimento no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Como ela tem se 
desenvolvido nessa instância educacional e como se encontra hoje em termos de políticas 
do próprio instituto e de ofertas de cursos.  
 
HISTÓRICO DA  EaD NO BRASIL 
 
Para entendermos o processo de consolidação da EAD no Brasil, faz-se necessário, primeiro, 
compreender o desenvolvimento dessa modalidade no país. 
 
No Brasil, as primeiras experiências estão registradas no final da década de 1930, com a 
fundação do Instituto Rádio-monitor e, em seguida, com o instituto Universal Brasileiro, em 
1941. Na década de 1960 pode-se observar um período de transição do modelo econômico e 
das concepções educacionais gerado, principalmente, pela evolução da tecnologia. Neste 
período, destacam-se as experiências do MEB (Movimento de Educação de Base) ligado à 
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igreja católica, que atuava na alfabetização de jovens e adultos e veiculava as aulas através 
do rádio, alfabetizando grande parte de jovens e adultos residentes na zona rural que 
estavam excluídos do sistema presencial de ensino. O projeto, segundo Nunes foi 
abandonado por força da repressão política pós-golpe de 1964.  
 
Outras iniciativas se seguiram no final da década de 60: A TV Educativa do Maranhão a TVE 
do Ceará, com o programa TV escolar; a fundação do Instituto de Rádiofusão da Bahia (Irbe); 
o Centro Educacional de Niterói (CEN); e em Brasília, a fundação do Centro de Ensino 
Tecnológico de Brasília (Ceteb) voltado à formação profissional, geralmente com cursos para 
atender as necessidades de empresas. 
 
Na década de 1970, destacou-se o Projeto Minerva Rádioeducativo, criado pelo governo 
federal, que oferecia diferentes tipos de cursos para os níveis de primeiro e segundo graus 
com objetivo de resolver em curto prazo os problemas de desenvolvimentos políticos, 
econômicos e sociais do país.  
 
No Rio Grande do Norte, na década de 1970, merece destaque o projeto SACI/SITERN 
(Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares), que pretendia desenvolver o ensino 
a distância via instalação de um satélite para a educação com as TVs Universitárias do 
Nordeste, que fora logo abandonado, servindo para mostrar as diferenças e as contradições 
nesse âmbito de educação, no Brasil (PRETTI,1996).  
 
Até então a EaD era caracterizada por estudos por correspondência os quais os principais 
materiais de comunicação eram materiais impressos, geralmente em forma de guia de 
estudos, com tarefas e outros exercícios enviados pelo correio proporcionava pouquíssima 
possibilidade de interação entre aluno e instituição produtora, limitando-se aos momentos 
de exames previstos.Ao contrário do Projeto Saci, o Telecurso de segundo grau , numa 
parceria entre a FPA (TV Cultura) e a Fundação Roberto Marinho (TV GLOBO) conseguiu ter 
continuidade de recepção das  aulas, gerando posteriormente o Telecurso de primeiro Grau 
em 1980 e o Telecurso 2000, na década de 1990.  
 
Os anos seguintes foram de grandes mudanças, evolução e reestruturação na educação a 
distância, valendo salientar que para Guarezi (2008 apud LOBO NETO, 2008, p.33) as ações 
da EaD se multiplicam “rapidamente, sendo praticamente impossível dar conta do estado 
atual”.  
 
HISTÓRICO DA EaD NO IFRN 
 
A educação a distancia (EaD) é atualmente uma modalidade em expansão no Brasil. Hoje seu 
crescimento é impulsionado pelas novas tecnologias de informação e de comunicação. O 
IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) é uma instituição conhecida pela 
qualidade do seu ensino e como tal incorporou em suas práticas educacionais essa 
modalidade, inovando a sua proposta de ensino/aprendizado que qualifica o aluno para o 
mercado de trabalho e para a realidade tecnológica em que vivemos e, para isso, o IFRN 
ampliou e fortaleceu a educação a distancia, com consolidação de oferta institucional 
própria. Para atingir esse objetivo, o Instituto tem investido em infraestrutura tecnológica 
administrativa e de pessoal especializado em todos os campi; está capacitando professores e 
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oferta cursos de educação a distancia técnicos,  subseqüentes, de licenciatura, de 
especialização/formação pedagógica e tecnólogos. 
 
Em 29 de dezembro de 2008, com a Lei de número 11.982, o Centro Federal de Tecnologia, 
adquire nova função, tornando-se um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFRN). No contexto da política de expansão e reestruturação do ensino tecnológico e 
profissional do Ministério da Educação, o IFRN passa a atuar em diferentes níveis de ensino, 
sendo desde o nível médio ao superior, com cursos técnicos, tecnológicos e de pós-
graduação, além de programas de formação inicial e continuada de trabalhadores. 

 
  BRASIL. Plano de curso da especialização em literatura e ensino na 
modalidade a distância.  Natal: IFRN, 2011. 
Em virtude dessa nova configuração, segundo o PDI,  

 
a educação a distância deve ser considerada para ampliação das 
ofertas do Instituto, levando em consideração práticas de multimídia, 
teleconferência e interação didática na aprendizagem presencial e 
semipresencial. Em todo caso, as ofertas de cursos  
com caráter especializado deverão ser lideradas pelo campus 
especializado, que irradiará a ação para todo o Instituto. (IFRN/ PDI 
2009-2014,2009, p.19). 

 
Essa nova função, aliada à expansão, gerou novos desafios e novas demandas. Para 
responder a essas necessidades, o IFRN optou por estruturar-se em campi especialista, 
atuando em focos tecnológicos específicos, a partir das demandas socioeconômicas e 
arranjos produtivos locais.  
 
3.1 PROPOSTAS DA EAD NA INSTITUIÇÃO 
 
Entre os princípios do IFRN a respeito da EaD, reafirma-se a educação como fenômeno social 
contextualizado. Nesse sentido, é preciso pensar que essa modalidade veio de encontro às 
necessidades sócio-contextuais do país, sendo elas: quantidade de profissionais excluídos do 
processo produtivo, devido, entre outros fatores, às diferenças sócio-econômicas, à 
dificuldade de acesso aos locais de estudo, à pouca disponibilidade para frequentar cursos 
em horários mais rígidos.  
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Desse cenário, surge a necessidade de criar esforços para ampliar as ofertas educativas na 
modalidade a distância em todas as modalidades de ensino. Outro princípio a ser 
reafirmado, é a percepção da tecnologia como produto social - o que permite pensá-la como 
instrumento que pode ajudar na formação de um número maior de profissionais, e de forma 
mais situada, segundo as necessidades locais, sem, no entanto, perder de vista o contexto 
global mais amplo. 
 

 Trata-se de colocar a tecnologia e as novas tecnologias da 
informação e comunicação (NTIC) a serviço da formação integral do 
sujeito, considerando a construção de valores inerentes ao ser 
humano, o desempenho ético, crítico e técnico de uma profissão e à 
percepção da capacidade transformadora do ser humano. (IFRN/ PDI 
2009-2014,2009). 

 
Verifica-se então que a Instituição tem em seu Projeto Político Pedagógico uma preocupação 
com essa modalidade quando apresenta os seus objetivos e especificidades com base nos 
princípios expostos acima. Observemos então seus objetivos de acordo com (IFRN/ PDI 
2009-2014,2009). 

 
 interiorizar uma educação de qualidade;  
 permitir o acesso a pessoas que vivem longe dos centros 

urbanos e educacionais;  
 ampliar a oferta institucional,; 
 diversificar as modalidades educativas de atendimento aos 

estudantes;  
 favorecer a inclusão digital. (Retirado do plano de cursos do 

departamento de educação a distância do IFRN) 
 
A interiorização da oferta de educação de qualidade ocorre através da presença do IFRN em 
várias cidades ao longo da geografia do estado. A presença do IFRN na cidade polo, no 
entanto, não implica, diretamente, na possibilidade de acesso do aluno a essa instituição. 
Vários são os motivos que geram essa falta de acesso: ele pode morar distante das redes de 
serviço de transporte público; ele pode ter horários e ritmos de trabalhos não compatíveis 
com um ensino presencial; ele pode ter dificuldades de mobilidade física, entre outros. 
Nesse sentido, percebe-se a importância dessa modalidade de ensino para que todos 
tenham acesso a uma educação de qualidade.  
 
Considerando ainda a dimensão continental do nosso país e a característica básica do uso 
das NTIC de encurtar distâncias, a EaD surge como uma forma de atingir as várias 
localidades, inclusive as mais remotas, sem necessidade de deslocamento do aluno ou do 
trabalhador. Além disso, pode-se lembrar ainda a autonomia do aluno ou profissional em 
relação a seu tempo de estudo, uma vez que ele pode gerenciar esse tempo para estudar 
quando tiver disponibilidade.   
 
A Constituição de 1998 garante a todos os cidadãos o direito à educação. Enquanto 
instituição federal, o IFRN precisa contribuir para que isso se torne uma realidade. A EaD é 
uma das formas de garantir esse direito, ampliando a oferta institucional sem gerar grande 
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sobrecarga nas instalações físicas e promovendo a diversificação de cursos em diferentes 
níveis de ensino. 
 
Além do que foi exposto, a EaD provê, necessariamente, a inclusão digital, fundamental em 
uma sociedade que exige o uso das NTICs em todas as instâncias sociais. Discutindo o uso 
das NTIC na educação, Kenski (2010, p. 63) afirma: 

 
Vê-se então que a amplitude das novas tecnologias nos coloca diante 
de escolhas de possibilidades variadas de ação e de comunicação. 
Através de todas as novas formas tecnológicas somos 
permanentemente convidados a “ver mais, a ouvir mais, a sentir 
mais”, como diz Stockhausen, citado por Kerckhove (1997, p. 126), 
enfim, a viver muitas vidas em uma só vida e a compreender que, ao 
contrário do que se afirma, “não é o mundo que é global, somos 
nós”.  

 
Evidentemente, formar-se através de um curso em EaD permite ao indivíduo não só a sua 
qualificação profissional na área específica em que atua ou pretende atuar, mas a sua 
inclusão no universo digital. Assim, os cursos em EaD atingem dois objetivos de inclusão em 
uma só oferta. 
 
O IFRN assume como função social promover a educação científico–tecnológico–humanística 
visando à formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e 
eticamente e comprometido efetivamente 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, através da formação inicial e continuada de 
trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores, fundamentadas 
na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento Assim sendo, a EaD pode ser 
uma forte aliada para que o IFRN cumpra a sua função. 
 
A lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, caracteriza a educação a distância em seu artigo 
primeiro como a: 

 
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos.(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5622.htm) 

 
Em face disso, essa modalidade precisa ser organizada segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares. Para Catapan (2006, s/p). 

 
A modalidade de Educação a distância não se diferencia da modal 
idade de ensino presencial em seus elementos fundamentais e, sim, 
no seu modo de mediação pedagógica. Na modalidade a distância, o 
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tempo didático diferencia-se do tempo de aprendizagem. A 
organização das situações de aprendizagem requer uma equipe 
multiprofissional, bem como outros recursos e outros meios de 
comunicação. 

 
Por tudo o que foi exposto, a instituição articula, como propõe Catapan (2006, s/p), três 
planos numa mesma dimensão: “[...] o plano de imanência [concepção pedagógica] , o plano 
de ação [as relações entre seus atores] e o plano de gestão [a gestão das condições que 
sustentam as situações de aprendizagem]” sistemático. 
 
O plano de imanência se compõe do suporte teórico-metodológico que direciona as ações 
educacionais da instituição, sem diferenciar as modalidades que oferta. Esse suporte se 
concretiza em seu Projeto Político Pedagógico e, a partir dele, em seus planos de curso. 
 
Para concretizar o processo, a instituição necessita de um plano de ação visando direcionar 
suas ações e relações entre as diferentes partes envolvidas no processo pedagógico. 
 
Por fim, o Plano de Gestão que organiza o processo ocorre fundamentalmente através das 
NTIC. Dessa forma, se permite que as situações de aprendizagem e utilização dos materiais 
produzidos possibilitem uma aprendizagem mais dinâmica. 
 
Respeitando-se os princípios norteadores, o IFRN (conforme plano de cursos do 
departamento de educação à distância) propõe-se a adotar linhas estratégicas para a EaD 
como a integração de diversos níveis de modalidade educacional; atuar de forma conjunta 
com as demandas profissionais da região, respeitando as diversidades regionais; desenvolver 
programas de formação continuada de docentes em parceria com Estado e Municípios, 
realizar cursos de capacitação e atualização para professores da rede pública; fomentar no 
corpo docente a necessidade de utilização de tecnologias de informação e comunicação 
como instrumento de ensino; socializar os trabalhos produzidos pelos docentes e discentes 
da instituição; vincular a Educação a distância à pesquisa e à extensão; democratizar o uso 
das NTIC; realizar pesquisas sobre a Educação à Distância com o intuito de fortalecer a 
modalidade de ensino; produzir inovações tecnológicas voltadas para todos os níveis e 
modalidades de educação; e promover cursos de capacitação para a comunidade interna e 
externa ao instituto. 
 
No IFRN, o Campus Educação a Distância, é o setor responsável pela elaboração das políticas 
de fomento ao uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação em âmbito 
institucional, tanto no ensino presencial quanto a distância.  
 
Nesses termos, o Campus EaD configura-se ainda como campus avançado ligado ao Campus 
Natal Central e atua de forma sistêmica junto aos Núcleos de EaD a serem instituídos nos 
demais campi do IFRN.   

 
O Campus EaD se propõe a dar o suporte necessário para a organização de cursos a distância 
e pela capacitação de profissionais para atuar com essa modalidade. Cientes dessa 
necessidade, está em discussão, junto com a reconstrução do Projeto Político Pedagógico, a 

1669



 
 

ROCHA, ALVES, SANTOS & MEDEIROS (2011) 

organização institucional para oferta de EaD, ampliando os recursos humanos e  a 
infraestrutura não só do Campus EaD, mas de todos os campi.  
 
Hoje o IFRN consta com várias modalidades de cursos à distância, que vai desde cursos de 
graduação à pós – graduação e de aperfeiçoamento para professores do município, como 
também o curso de formação em EaD, específico para formação de educadores a distância. 
Sendo eles:  

 
Licenciatura e Tecnólogo: 
 

• Licenciatura em Espanhol; 
• Gestão Ambiental; 
• Guia de Turismo; 
• Segurança do Trabalho. 

 
Pós Gradução: 
 

• Educação Ambiental e Geografia do Semiárido; 
• Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva transdisciplinar; 
• Literatura e Ensino. 

RESULTADOS E PERSPECTIVAS ATUAIS  

De acordo com o professor Erivaldo Cabral, coordenador do departamento de Tecnologias 
Educacionais e Educação à Distância (Deted) o IFRN entra em uma nova fase de expansão do 
uso das tecnologias de comunicação nas esferas acadêmicas e administrativas da Instituição.  

Foi aprovado quatro projetos, o primeiro deles , a elaboração de material didático que vai 
desde as teleaulas do ProITEC, a jogos e softwares educacionais;  o segundo é para a oferta 
de um curso de formação em novas tecnologias de comunicação e informação voltado a 
professores e pedagogos do Instituto.  O curso terá duração de seis meses, com 180 horas 
de aulas, num modelo semi-presencial , com investimento de 580 mil. 

 O terceiro deles terá como objetivo estimular o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) em todos os níveis e modalidades  de ensino  e em todos os campi.  Esse projeto, tem 
várias fases.  Uma das mais importantes é justamente a primeira, em que é feita uma 
consulta a todos os servidores sobre como tornar a Plataforma Moodle ainda melhor para as 
nossas necessidades.  Por fim, o quarto projeto aprovado é a materialização do objetivo 
maior dos três anteriores: a oferta de cinco disciplinas, à distância, do curso de Licenciatura 
em Espanhol presencial.  Para este projeto é oferecidas bolsas de tutorias.  

Outros investimentos (600 mil) foram feitos como a realização de vídeos-conferências com 
qualidade de som e imagem, onde hoje 10 campi do  IFRN estão com o sistema em fase de 
instalação e de teste.   

PERSPECTIVAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 
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1. Índice de eficiência da Instituição (taxa de ocupação de vagas): alcance da meta 
mínima de 90% de eficiência da Instituição no ano de 2016, com meta 

intermediaria de no mínimo 75% no ano de 2013, medida semestralmente 
 

n

x
n

∑
= 1

100
turma da períodos de Número x entescorrespond Ingressos

osMatriculad Alunos

 IEI  

n = número de turmas 

2. Índice de eficácia da Instituição (taxa de conclusão de cursos): alcance da meta 
mínima de 80% de eficácia da Instituição no ano de 2016, com meta 
intermediária de no mínimo 70% no ano de 2013, medida semestralmente 
 

n

x
n

∑
= 1

100
entescorrespond Ingressos
sConcluinte Alunos

 IEAC  

n = número de turmas 

Técnico em SEGURANÇA NO TRABALHO 
Eficiência - 96% 
Eficácia - 42% 
Técnico em GUIA DE TURISMO 
Eficiência - 93% 
Eficácia - 29% 
Tecnólogo em GESTÃO AMBIENTAL 
Eficiência - 100% 
Eficácia - 72% 
Especialização Língua Portuguesa e Matemática 
Eficiência - 84% 
Eficácia - 62% 
Especialização Literatura e Ensino 
Eficiência - 90% 
Eficácia - 48% 
Especialização Educação Ambiental e Geografia do Semi Árido 

Eficiência - 100% 
Eficácia – 65%  

Fonte: Disponibilizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nesse estudo, sentimos necessidade, para falar sobre a Educação a distância no IFRN, de 
falar primeiro sobre essa modalidade no âmbito nacional. Em virtude disso, pudemos 
conhecer um pouco sobre a história da EaD e a expectativa que essa modalidade gera na 
atualidade. A educação a distância deve ser considerada como uma estratégia para ampliar 
as oportunidades de transmissão e organização do conhecimento e como forma 
complementar de educação que possibilita a atualização de conceitos e conhecimentos, 
auxiliando também na permanente capacitação dos profissionais nas suas áreas específicas 
e, principalmente, possibilitando o acesso do maior número de pessoas ao conhecimento 
acumulado pela humanidade. De fato, a EaD apresenta um novo rumo para o ensino das 
sociedades e abre uma janela ampla para reflexões.  
 
Tivemos a oportunidade de conhecer o desenvolvimento da EaD no IFRN, que como tal 
incorporou em suas práticas educacionais essa modalidade, inovando a sua proposta de 
ensino/aprendizado, além de ampliar e fortalecer a educação a distância, com consolidação 
de oferta institucional próprio, e para tal objetivo o Instituto vem investindo em 
infraestrutura tecnológica administrativa e de profissionais qualificados em todos os campi e 
também está ofertando cursos de educação a distância em nível técnico, subseqüente, de 
licenciatura, de especialização/formação pedagógica e tecnológico. 
 
Por fim, este trabalho objetiva complementar os diversos aspectos já discutidos sobre a EaD, 
possibilitando perspectivas para novos conhecimentos, cujos caminhos poderão conduzir a 
outros diversos caminhos. A EaD ainda é um campo aberto a investigação, seja para avaliar 
os aspectos históricos de sua implantação no Brasil ou nas Instituições de Ensino Superior do 
país, seja para observá-la como modalidade de ensino em suas especificidades, seja para 
avaliar seus obstáculos e suas vantagens. Enfim, esse trabalho aponta apenas um desses 
aspectos, os demais abrem como possibilidade para o futuro.  
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RESUMO  
 
A partir da segunda metade do século XX, os problemas ambientais começaram a ganhar destaque em todo o mundo 
através dos veículos de comunicação e esta importância dada ao meio ambiente pela mídia ocorreu em razão da 
iminência do esgotamento dos recursos naturais indispensáveis a sobrevivência humana. A crise ambiental está 
associada a muitas outras crises, e tem um significado especial porque da sua solução depende a sustentabilidade do 
planeta e a vida das gerações futuras. É nesse sentido que a educação ambiental está conseguindo conquistar espaço 
nas mais diversas instituições governamentais e não-governamentais. O artigo foi desenvolvido com base em uma 
experiência realizada na Escola Estadual Presidente Café Filho, em Natal, no Rio Grande do Norte e em referenciais 
bibliográficos, objetivando a reflexão acerca da importância da educação ambiental para a formação de professores 
das escolas do ensino fundamental em educação ambiental para sustentabilidade. 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Educação Ambiental, Sustentabilidade, Transdisciplinaridade. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABILITY: A EXPERIENCE IN THE ESCOLA ESTADUAL 
PRESIDENTE CAFÉ FILHO IN NATAL - RN. 

 
ABSTRACT  
 
From the second half of the twentieth century, environmental issues began to gain prominence throughout 
the world through the media and its importance to the environment given by the media occurred due to 
the imminent depletion of natural resources essential to human survival. The environmental crisis is associated with 
many other crises, and has a special significance because of its solution depends on the sustainability of the planet 
and the life of future generations. That is why environmental education is reaching out to conquer space in 
various governmental and non-governmental organizations. The product was developed based on an experiment 
conducted at the Escola Estadual Presidente Café Filho, in Natal, Rio Grande do Norte and bibliographic references, 
aiming to reflect on the importance of environmental education for training teachers of primary 
schools in environmental education for sustainability. 

 

 KEY-WORDS: Environmental Education, Sustainability, Transdisciplinarity. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SUSTENTABILIDADE: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 
ESTADUAL PRESIDENTE CAFÉ FILHO EM NATAL – RN. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Desde a segunda metade do século XX que os problemas ambientais começaram a ganhar 
relevância no âmbito das instituições públicas e privadas. A sociedade passou a se preocupar 
com os acidentes ambientais e problemas de poluição gerados pelas indústrias e empresas. A 
mídia teve um papel importante e ainda tem hoje, na divulgação dos acidentes que impactam 
o meio ambiente e na veiculação de projetos e ações de preservação ambiental. O acelerado 
crescimento exponencial da população urbana, devido à migração do homem do campo para 
as cidades, também tem contribuído para os problemas ambientais urbanos, além de outros 
fatores complementares que tem ajudado o despertar de uma preocupação com o meio 
ambiente.  
Esta importância dada ao meio ambiente pela mídia 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. 
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 das últimas décadas 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 às temáticas 
ambientais. Contudo, esta realidade pode ser modificada por meio do que Fritjof Capra 
denomina de “Alfabetização Ecológica”. 
Portanto o nosso objetivo é apresentar uma experiência de educação ambiental e 
sustentabilidade para professores da escola de ensino fundamental estadual Presidente Café 
Filho em Natal - RN. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1675



DE PAIVA, MADEIROS & DE SOUZA (2011)  
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 3 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
 
Compreende-se uma sociedade sustentável como aquela que considera a diversidade  
ecológica, cultural e social de uma comunidade e que as opções econômicas e tecnológicas 
estão direcionadas para o desenvolvimento harmonioso entre as pessoas e o meio natural. 
A educação para a vida em uma sociedade sustentável pressupõe a compreensão da essência 
e da importância da vida de todas as criaturas existentes. Pressupõe, também, assumirmos a 
responsabilidade pela vida e pelos seres da natureza, isso significa saber agir com respeito e 
sabedoria. Para a realização dessa educação é preciso religar desde já as práticas de amor à 
vida e de sabedoria para se construir um futuro sustentável. 
Ao pesquisar as práticas e saberes das tradições antigas, percebemos que para elas a natureza 
é generosa e nos devolve em abundante proporção todo ato de amor praticado sabiamente. 
Nas tradições filosóficas da antiga Grécia, o respeito pelos quatro elementos (ar, água, fogo, 
terra) e o reconhecimento de sua integração é uma receita possível para a saúde corporal e 
mental. 
Sabemos que a humanidade não está dedicando a Terra o cuidado necessário a proteção de 
seus recursos e riquezas, que se fossem bem cuidados poderiam satisfazer as necessidades de 
todos os seus habitantes, mas ao mesmo tempo em que nós usamos mal os recursos naturais, 
suas necessidades básicas continuam não satisfeitas. As perdas econômicas e o 
empobrecimento ambiental são o resultado de uma administração mal orientada. A crise 
ambiental está associada a muitas outras crises, e tem um significado especial porque da sua 
solução depende a sustentabilidade do planeta e a vida das gerações futuras. Pode- se afirmar 
que nos encontramos em uma encruzilhada histórica. É preciso conservar as condições 
necessárias de vida no planeta para sobrevivermos, do contrário, continuaremos a destruir o 
equilíbrio dinâmico das forças da natureza. Felizmente, em vários pontos do planeta, pessoas, 
comunidades, escolas, associações, entre outras, estão trabalhando para preservar e 
aumentar os recursos naturais com a finalidade de usá-los de forma produtiva, com menos 
desperdício e em prol do bem-estar social. 
Se observarmos os ecossistemas e o funcionamento biológico e físico-químico do mundo e a 
própria sociedade, veremos que apresentam um padrão de funcionamento em rede de 
interações interdependentes; e isso configura novas compreensões e demandas educacionais 
e sociais, valores que requerem mudanças no modelo educativo atual, e respostas mais 
comprometidas dos educadores e das instituições formadoras para o desenvolvimento 
sustentável e integral do cidadão. Tais aspectos alertam para o fato de que educar para uma 
vida sustentável acontece a partir das relações humanas e não só a partir das ideias. Isso 
pressupõe desde a adoção de um enfoque ecossistêmico e interativo até a incorporação de 
valores e estratégias globais colaborativas, baseadas na criação de circunstâncias em 
ambientes de aprendizagem, com a valorização de processos, momentos e climas que 
naturalmente emergem em ambientes educativos. 
Em outras palavras, a educação ambiental para sustentabilidade, baseada em projetos 
transdisciplinares, que integrem conhecimentos cognitivos, emoção, ação, convivência que 
facilitem a formação de redes de intercâmbios e interações é o caminho mais fácil para 
construção de uma sociedade melhor. Assim, a educação ambiental para a sustentabilidade 
que defendemos está fundamentada na cidadania, cooperação, solidariedade, 
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responsabilidade e ética, estes são os fundamentos de uma sociedade que almeja a 
sustentabilidade ambiental e contribui para a construção de uma cultura de paz voltada para 
o desenvolvimento humano em uma sociedade planetária. Isso pressupõe a ampliação de 
oportunidades para uma vida longa, saudável e digna, acesso às informações que circulam no 
mundo, bem-estar espiritual e material associado à participação ativa e consciente com ações 
coletivas. 
A educação ambiental é uma necessidade que se justifica enquanto realça um conjunto de 
aspectos da realidade que foi marginalizada pela própria educação. A formação de cidadãos 
conscientes sobre a sustentabilidade ocorrerá na medida em que a escola se comprometer a 
discutir e colocar em prática ações para a conscientização de problemas sociais e ambientais, 
dentro de uma visão sistêmica sem desprezar os conflitos do homem com a natureza, 
procurando simultaneamente uma solução para o conflito homem-natureza nos projetos de 
educação. 
Sabe-se que a educação não significa a solução para todos os problemas sociais, mas uma 
maneira para minimizá-los dentro de cada sociedade. A educação ambiental para a 
sustentabilidade se constitui um grande movimento ético de transformação do pensamento e 
das atitudes do ser humano contemporâneo, diante da ameaça de destruição global, e em 
busca de um desenvolvimento sustentável que satisfaça as demandas do presente sem 
comprometer os recursos naturais das gerações futuras. A educação passa a ser um processo 
permanente e participativo que deve envolver toda a sociedade com a recuperação de 
valores, a aquisição de conhecimento e a compreensão da relação dinâmica que existe entre o 
home e a natureza e o mundo. A educação ambiental para a sustentabilidade pode propiciar 
meios para a evolução pessoal e coletiva, desenvolvendo valores que permitam o ser humano 
manifestar suas capacidades, sentimentos e, principalmente, amor a si, ao próximo e ao 
mundo. 
 
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 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 onde 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 das disciplinas. 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 
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disciplina de forma global, visando à integração literal entre o aluno o conhecimento 
disciplinar e o meio que o circunda. 
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 vivos. 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, 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. 
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. 
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Assim, pensar uma educação sensível e solidária necessita de 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 à 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. 
Nesse sentido, 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. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS OBTIDOS 
 
O Curso de educação ambiental para sustentabilidade, fruto do projeto de extensão do Grupo 
de Estudos da Transdiciplinaridade e Complexidade do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (GETC/IFRN), foi realizado na Escola Estadual Presidente 
Café Filho com os professores e a equipe pedagógica da referida escola. Após alguns 
encontros realizados com os participantes, o curso teve início no mês de maio finalizando no 
mês de agosto nas dependências do Instituto Federal. Durante as oficinas buscou-se enfatizar 
a relevância dos problemas ambientais, relacionando transdisciplinarmente os assuntos 
abordados. 
As temáticas foram apresentadas dentro de três eixos – sensibilização ambiental, temas 
ambientais e práticas ambientais na escola. No eixo sensibilização ambiental (ver Figura 1), foi 
apresentado o tema as 4 ecologias – Ecologia Mental, Ecologia Social, Ecologia Integral e 
Ecologia Ambiental - relatadas pelo escritor e ambientalista Leonardo Boff, utilizando-se de 
vídeos, dinâmicas de grupo e reflexão de textos. Foi trabalhada ainda a questão da Ética e da 
Cidadania, mostrando a importância dos temas na sociedade, utilizando-se de danças 
circulares, vivências com música, expressão corporal. No segundo eixo (ver Figura 2 e 3) – 

1679



DE PAIVA, MADEIROS & DE SOUZA (2011)  
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 7 
 
 

Temas Ambientais- trabalhou-se a Conscientização Ambiental. A metodologia utilizada, 
principalmente nesta fase, do curso foi baseada em oficinas, leituras de textos e debates; 
momentos de aula expositiva e dialogada, exibição de documentários, bem como atividades 
ao ar livre em contato com a natureza. Desenvolveram-se também diversas atividades tanto 
com professores quanto com alunos da escola tornando possível e visível a abordagem 
ambiental transversalmente em todas as disciplinas oferecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Primeiro eixo: Conscientização 

Figura 2 - segundo eixo: Temas ambientais 
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No terceiro eixo – Práticas Ambientais na Escola - trabalhou- se com o planejamento escolar, 
inserindo a temática ambiental nas disciplinas e desenvolvendo atividades práticas com os professores 
para serem aplicadas em sala de aula (ver Figura 4). Foi elaborada uma apostila com as atividades 
realizadas para servir de material didático para os professores nos próximos anos.,–As atividades 
tiveram uma duração de 04 horas aula, ocorrendo aos sábados, quinzenalmente com um total de 60 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Segundo Eixo: Temas Ambientais 

Figura 4 - Terceiro eixo: Práticas Ambientais na Escola - Na 

figura professores na produção de material didático. 
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Assim, esperamos novas oportunidades de dar continuidade ao trabalho, uma vez que o conteúdo foi 
bem assimilado tanto pelos professores quanto pelos alunos. O curso ampliou e sistematizou a 
atuação da escola na área da educação ambiental contribuindo com a formação de 16 professores que 
multiplicaram essa formação para aproximadamente 250 alunos. Tal efeito multiplicador atingiu e 
tornou mais conscientizados os pais e familiares dos alunos, possibilitando que as ideias difundidas no 
curso se estendessem além dos muros da escola objetivando mobilizar toda a comunidade do entorno 
e assim por diante. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A transformação da educação para atender as demandas da sociedade do conhecimento 
nesse período crítico da história da humanidade que solicita novas maneiras de pensar, sentir 
e querer para se garantir a sobrevivência do planeta e o mínimo de dignidade para a vida 
humana no presente e futuro, nos faz pensar sobre as dificuldades de se colocar novas ideias 
mais saudáveis e inteligentes em andamento para efetivação de programas educativos que 
proporcionem a integração dos saberes disciplinares e da cultura tradicional local. 
Assim, a educação ambiental para a sustentabilidade tem como maior finalidade despertar na 
criança, no adolescente e nos adultos, a consciência de que devemos preservar o meio 
ambiente, pois estaremos fazendo um bem para nós mesmos. A educação ambiental para a 
sustentabilidade deve trabalhar com valores para desenvolver a consciência, e mudar os 
padrões de conduta do indivíduo e da sociedade na sua relação com a natureza e o mundo. A 
finalidade específica de educar para a sustentabilidade é desenvolver: conhecimento, atitude, 
competência, participação, e consequentemente, consciência. A tarefa fundamental da 
educação é desenvolver compreensão, difundir a informação, instrumentos e técnicas de 
preservação da vida, inspirando o engajamento, na escola e fora dela, envolvendo a sociedade 
em um processo educacional permanente de ensino e aprendizagem voltados para o futuro. 
O exercício da cidadania e da ética e o desenvolvimento de um cidadão consciente, 
preocupado com os seus problemas, tendo conhecimento, atitudes e motivações em busca de 
soluções propiciam o equilíbrio das relações entre o homem e o meio, de modo que as 
gerações futuras não sejam vítimas das ações devastadoras geradas pelo homem, que 
colocaram em risco nosso futuro comum. A prática de uma educação ambiental para a 
sustentabilidade nas escolas pode ser o elo entre os limites do uso adequado e o uso 
excessivo do meio ambiente. Evidentemente que a educação sozinha não é suficiente para 
mudar os rumos do planeta, mas certamente é uma condição necessária para tanto. 
Claro que o papel da comunidade é de grande importância porque a educação não acontece 
apenas de cima para baixo. O que se requer não é apenas um consentimento passivo, mas a 
participação ativa das pessoas. Deve-se instruir a população e mostrar seu papel na 
sociedade, seus direitos de vida digna e saudável, e seus deveres para que seus direitos 
prevaleçam, informar sobre diferentes assuntos e seu caráter complexo, que é resultado da 
inter-relação de aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais. A conscientização 
da opinião pública e a educação e formação de crianças e jovens conscientes são o melhor 
caminho para a recuperação da vida no planeta.  
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RESUMO  
 

Este artigo descreve a pesquisa e o estudo comparativo realizados no município de Cerro Corá para mapear 
o uso e as necessidades de tecnologia da informação na educação das escolas pública. Os dados foram coletados 
através de questionário padrão respondidos por 80 alunos que corresponde aproximadamente a 8% dos estudantes 
matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio de todas as escolas públicas do 
município, que contemplam esses níveis de ensino. Também foram pesquisados 20 professores, correspondendo a 
aproximadamente 57% do total nas referidas instituições. Também foram ouvidos três diretores responsáveis pelas 
escolas envolvidas para responder sobre sua estrutura e uso de seus laboratórios. Após a coleta, os dados foram 
representados em gráficos e comparados entre as respostas de diretores, professores e alunos para que tenhamos 
uma visão mais ampla da real situação do uso de TI na educação do município. Foi concluído que há grandes 
necessidades no aperfeiçoamento profissional dos entes envolvido no processo ensino-aprendizagem, no que se 
refere ao uso dessa ferramenta no ensino. Essa capacitação é muito importante para o aproveitamento mais eficaz 
da informática em sala de aula ou fora dela. 
 

PALAVRAS-CHAVE: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESCOLAS PÚBLICAS, CERRO 
CORÁ. 

 COMPARATIVE STUDY OF MAPPING AND NESSECIDADES AND USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY IN THE PUBLIC SCHOOLS OF THE CITY OF CERRO CORÁ BETWEEN SCHOOLS, 

TEACHERS AND STUDENTS 

ABSTRACT  
This article describes the research and comparative study conducted in the municipality of Cerro Cora to map the 
needs and the use of information technology education in public schools. Data were collected through a standardized 
questionnaire answered by 80 students which is approximately 8% of students enrolled on the 6 years of elementary 
school and the 3rd year of high school for all public schools, which address these levels of education. 20 teachers 
were also surveyed, representing approximately 57% of the total in these institutions. Also heard were three 
directors responsible for the schools involved to answer questions about its structure and use of their laboratories. 
After collection, the data were graphed and compared the responses of principals, teachers and students to have a 
broader view of the real situation of the use of IT in education in the municipality. It was concluded that there are 
great needs in the professional training of the entities involved in concluded that there are great needs in the 
professional training of the entities involved in is very important for the more effective use of computers in the 
classroom or outside. 

KEY-WORDS: INFORMATION TECHNOLOGYIN EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, PUBLIC SCHOOLS, 
CERRO CORÁ. 
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ESTUDO COMPARATIVO E MAPEAMENTODAS NESSECIDADES E USO DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ ENTRE 

ESCOLAS, PROFESSORES E ALUNOS 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nesses últimos anos houve um grande avanço no mundo tecnológico, e hoje a 
informática se tornou indispensável para sociedade. Seu uso na educação de forma 
bem diversificada é de grande importância para o desenvolvimento do aprendizado de 
seus usuários facilitando e incentivando na basca de informações. 

 Apesar de seu uso já está presente em grande parte das instituições de ensino 
por meio de laboratório. O seu uso ainda esta bem limitada ao acesso e a utilização de 
seus recursos, pelos seus educadores e alunos, causados pela falta de equipamentos e 
por falta de profissionais qualificados na área para seu desenvolvimento. 

 Este estudo tem como objetivo avaliar sobre o uso da tecnologia da informação 
nas escolas pública de Cerro Corá, de 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do 
ensino médio, comparando as respostas de seus responsáveis, professores e alunos, e 
podermos ter a visão de suas necessidades e apresentar a solução para seu 
aprimoramento na educação. 
 
2. METODOLOGIA 
  

 A pesquisa tem natureza descritiva, quanto a seus objetivos, e um estudo de 
campo, considerando seu método de aplicação. A aplicação foi através de 
questionários padrão, contendo questões fechadas e diferentes para responsáveis e 
alunos e com espaço para observações adicionais, e questões discursivas para todos os 
professores. Devido o grande numero de alunos matriculados, aplicamos por 
amostragem de 8% dos estudantes de todas as escolas da cidade que possuem 
laboratórios. Foram consultados os alunos matriculados do 6º ano do ensino 
fundamental até o 3º ano do ensino médio.Seus principais objetivos mostrar sobre a 
estrutura e a situação da tecnologia da informação na educação do município de Cerro 
Corá e apontar as possíveis soluções. Embora haja uma escola que possui 
aproximadamente 56% dos alunos matriculados nas escolas publicas de 6° ano 
fundamental ao 3° ano do ensino médio, que por motivo de esta sendo reformada, 
atualmente não esta usando seus laboratórios. 
 
3. DA PESQUISA 

Primeiramente, foi feito uma preparação da equipe executora, por parte do 
orientador, para estabelecer as formas e métodos a serem utilizados na pesquisa, 
introduzir os conceitos básicos do método científico de pesquisa e capacitar os 
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orientandos em atendimento ao público e oratória, para uma efetiva coleta das 
informações necessárias para o desenvolvimento da análise. 

Em seguida, foi feito um levantamento, através de questionários específicos 
para as instituições, alunos e professores, com o intuito de estabelecer e confrontar 
opiniões diversas, a fim de se obter um mapeamento com uma maior precisão. 

Com o apoio das instituições envolvidas no projeto, os alunos co-autores do 
projeto foram nas 3 instituição no projeto levando o questionário para seus diretores, 
também para 80 alunos que corresponde aproximadamente a 8% dos estudantes 
matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio de 
todas as escolas públicas do município, que contemplam esses níveis de ensino e para 
20 professores que corresponde a 57% do total. 

Para os diretores foi feito questionários de forma fechada com espaços para 
observações para poderem nos mostrar sua estrutura a respeito sobre o assunto.  

Para os alunos foram feito questionários também de forma fechado com alguns 
espaços para observações para que possam identificar suas opinião e sua visão a 
respeito ao desenvolvimento da informática em sua instituição. 

Os questionários para os professores têm como objetivo identificar suas 
necessidades sobre o uso de da tecnologia da informação em sua vida diária e seu 
trabalho e trazendo suas sugestões para seu desenvolvimento na educação. Embora 
alguns professores não quiseram responder alegando falta de tempo. 

Depois de obtidos os dados coletados por meio dos questionários foram 
retratados por meio de gráficos a situação sobre o a estrutura e uso da tecnologia da 
informação na instituição para identificar suas carências e desenvolver as soluções 
possíveis. 
 
4. DOS RESUTADOS DA PESQUISA 
 

Após da coleta dos dados presentes nos formulários, foram computados em 
forma de planilhas e em seguida transformados em gráficos para que os dados sejam 
mais bem visualizados e comparados entre seus respectivos assuntos com base e entre 
alunos, professores e escolas. 

Sobre a estrutura da tecnologia da informação na escola todas as escolas 
pesquisadas que tem laboratórios para o uso da informática, nos respondeu que 
possuem apenas 10 computadores em cada escola para serem utilizados por todos os 
seus usuários, tendo em media 1 computador para aproximadamente 34 alunos, que 
dificulta seu acesso. 

Sobre o uso dos laboratórios, para que tenhamos a informação de que como é 
utilizado dos mesmos foi feito a pesquisa com os responsáveis pelas escolas e os 
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alunos. Como podemos visualizar respectivamente nos gráficos a seguir (Gráfico 1, 
Gráfico 2 e Gráfico 3). 

 

Gráfico 1– Uso dos Laboratórios pela a escola. 

Como virmos no Gráfico 1, segundo a escola, os laboratórios são acessados com 
mais frequência pelos alunos, professores e em aulas regulares, juntos corresponde a 
67% de seu uso. Os resultados mostrados no Gráfico1 pelas escolas resultado se 
confronta com a resposta dos alunos que no Gráfico 2, e no Gráfico 3, veremos a 
seguir, perguntamos aos discentes se eles tem aulas ministradas no laboratório, e 
também perguntamos sobre a permissão de acesso aos computadores e a internet 
fora do horário de aulas. 

 

Gráfico 2– Aulas ministradas nos 
laboratórios de informática, segundo os 

discentes. 
 

 
Gráfico 3– Permissão de acesso fora do 
horário de aulas, segundo os discentes. 

Como virmos o resultado foi bastante critico, 73% dos alunos responderam que 
não possui aulas no laboratório e só apenas 23% dizem que tem aulas de disciplinas 
convencionais, e sobre a permissão de acesso aos computadores e a internet fora do 
horário de aulas, 79% dizem que não tem permissão para usarem, alguns utilizam seus 
computadores de casa e outros as lans houses para fazerem seus trabalhos. Podemos 
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perceber que há os computadores são poucos utilizados de seus laboratórios por 
grande parte dos alunos, por ter uma certa insegurança de seus responsáveis. 

O gráfico a seguir, nos mostra o resultado da pesquisa sobre o uso da internet 
pelos discentes. 

 

Gráfico 4– Uso da internet pelos discentes. 
 

Como virmos no Gráfico 4, a internet é mais utilizado com mais frequência para 
pesquisas para realização de seus trabalhos (com 66,25%) e pesquisas gerais (com 
58,75%) podemos perceber que a procura de informação é a principal motivo para sua 
utilização pelos discentes. A comunicação por redes sociais também os atrai, com 
tendo quase 49% do total de usuários. E perguntamos aos decentes sobre o uso dessa 
tecnologia sobre as novas gerações, eles veem parcialmente de forma positiva, pois ele 
facilita em muito o aprendizado por nele há em disposição a grande biblioteca 
informação que pode aprimora o conhecimento, mas é preciso utilizá-la de forma 
correta, pois muitos ao realizar seus trabalhos fazem apenas copiar, sem fazer o 
principal objetivo que é o estudo, e veem que muitos alunos usam com frequência as 
redes sociais que é uma grande influenciadora que pode prejudicar o desenvolvimento 
intelectual e social de seu usuário. 

Outro tópico apresentado é sobre o conhecimento dos docentes das 
instituições pesquisadas sobre a informática, foram ouvidos os alunos e seus 
professores. Como mostra no Gráfico 5 e no Gráfico 6. 
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Gráfico 5–Pergunta com os discentes se os seus professores 
estão preparados para o uso da informática. 

De acordo com o Gráfico 5, segundo os alunos pesquisados, apesar de terem 
poucas aulas utilizando a tecnologia da informação em sala de aula,acerca de 67% 
acreditam que seus professores estão preparados para o uso da informática em suas 
aulas. 

 

Gráfico 6–Pergunta aos docentes sobre seu nível de conhecimento em informática. 

E de acordo com o Gráfico 6, perguntamos aos docentes sobre o seu nível de 
conhecimento, e 36% dos pesquisados afirmam que seu conhecimento em relação à 
informática é básico, utilizam o computador para fazer trabalhos simples, navegar na 
internet, dizem sentirem dificuldade em comando e ferramentas e às vezes procuram 
ajuda de alguém capaz de realizar, este fato é causado pela constante mudança nos 
sistemas e muitos necessitam de cursos para se atualizarem. Outros 36% afirmam ter 
conhecimento bom, utilizam o computador e seus recursos com frequência para 
realizar seus trabalhos diários, isso faz com que fiquem mais habilidosos por 
praticarem mais. Os que afirmam ter seu conhecimento regular são 14% dos 
entrevistados, dizem que há uma necessidade de mais conhecimento em informática 
para utilizarem com segurança. Os que dizem ser excelente são apenas 9% dos 
pesquisados tem em seu currículo cursos na área e por terem em sua casa facilita o 
seu desenvolvimento. Os que dizem péssimo na área são 5% afirmam que a falta do 
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acesso ao computador por não ter em suas casas dificulta o aperfeiçoamento dos 
mesmos. Podemos perceber que há uma falta de capacitação dos docentes para a 
utilização da informática em suas aulas. Apesar disso, todos dizem utilizarem a internet 
como fonte de pesquisas de informações para realização de seus trabalhos e como 
meio de comunicação. 

Outro ponto questionado no formulário é as necessidades que os docentes que 
têm em relação à informática e a necessidades de aperfeiçoamento profissional 
segundo a escola. Os gráficos a seguir (Gráfico 7 e Gráfico 8 ) nos mostra o resultado 
da respostas. 

 

Gráfico 7–Resposta dos docentes sobre suas necessidades em TI. 

De acordo com os gráficos acima apresentados, os professores relatam que sua 
maior dificuldade é no aperfeiçoamento dos sistemas, necessitando de um curso de 
informática avançada que os deixem atualizados sobre seus recursos, e de acordo com 
as escolas, 66% das pesquisadas, afirmam ter necessidade no aperfeiçoamento no 
sistema Linux por ser o sistema que esta sendo implantando na educação e em sua 
instituição pelo o projeto do governo que tem como objetivo popularizá-lo. Os 
decentes afirmam que os softwares que mais necessitam de aperfeiçoamento, com 
39% do total das necessidades, são: planilha eletrônica (19%), apresentador de slides 
(13%) e editores de textos (7%), por serem úteis para realizarem seus trabalhos, e eles 
desconhecem muitos comandos e recursos necessários para realização de seus 
trabalhos. 
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Gráfico 8–Resposta das escolas sobre as necessidades de aperfeiçoamento 
profissional. 

Podemos perceber, no Gráfico 8, que segundo as instituições o MS Office é o 
software que mais precisa de aperfeiçoamento por ser mais usado pelos professores 
em suas casas para realização de seus trabalhos.E todas as há necessidade de 
conhecimento sobre a utilização da internet com segurança, pois veem crimes virtuais 
acontecendo, e os deixa insegura em seu uso. Outra necessidade relatada é o acesso 
ao computador de alguns, por não ter em suas casas o tempo utilizado é pouco para 
praticar, vemos que é importante o uso freqüente para se aperfeiçoar com esta 
tecnologia que vive em constante inovação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVA PARA O FUTURO 

Portanto, ao final da analise, percebemos que apesar da pouca quantidade de 
maquinas disponível para acesso de seus usuários na educação, seu uso está bem 
restrito, por falta de aperfeiçoamento. É necessário que seus professores tenham uma 
capacitação para podê-los transmitir seu conhecimento a seus alunos e para utilizarde 
forma mais proveitosa e segura. As escolas têm que disponibilizar seus laboratórios 
para seus alunos, o que traz um maior interesse para o ensino. 

Hoje, o nosso país está em fase de desenvolvimento, o que traz para ele grandes 
investimentos, no qual os investidores querem bons retornos. O conhecimento na área da 
tecnologia da informação é muito importante na nossa vida diária, com ela nós podemos se 
comunicar com qualquer pessoa no mundo, comprar algo em sites, trabalhar e muito mais. 

Em futuro próximo o uso da informática será como “ler e escrever”, e temos que cada 
vez mais se aprofundar nessa tecnologia para conseguir ficar por dentro da globalização. O 
nosso governo esta atualmente equipando laboratórios com computadores e equipamentos 
de acesso a internet para que seus alunos aprendam informática e tenha acesso à informação 
mais diversificada, e com isso futuramente sejam bons profissionais. Mas atualmente há ainda 
uma certa carência de profissionais capacitados para ministrar aulas no ensino fundamental e 
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médio e é preciso que o governo invistam na capacitação de seus educadores.Portanto um 
“país rico é um país sem pobreza” na educação e “o futuro já começou”.  

. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. TAGATA, C. M. Ética na pesquisa científica - o papel do professor na construção de 
um cidadão ético. Rev. Ciên. Jur. e Soc. da Unipar. Umuarama. v. 11, n. 1, p. 115-
125, jan./jun. 2008.  

2. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 
7. ed. – 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2006.  

3. CERVO, Amado; BERVIAN, Pedro. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2004. 

 

1692



BRAGA ET AL (2011) 
 

 
ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DOS JOGOS DIGITAIS EDUCATIVOS NA APRENDIZAGEM DA 

DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA 

I. D. Braga¹, I. K. de O. Silva¹ e M. J. de O. Morais II¹ 
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

igordessoles@hotmail.com - isayane_2010@hotmail.com - marcal.morais@ifrn.edu.br 

 

 

 
RESUMO  
 

Com a chegada do século XXI, as mídias vêm 
influenciando com mais força a mente dos jovens. Uma 
proposta vem surgindo desde então no meio 
educacional para suplementar o conteúdo aprendido em 
sala de aula, a do uso de jogos educacionais. Assim, 
nossa pesquisa tem como foco demonstrar os benefícios 
dos jogos para o estudo da língua inglesa, 
especificamente, no âmbito do ensino fundamental. A 
pesquisa foi desenvolvida utilizando um jogo com 

recursos linguísticos, como o uso de expressões 
popularizadas e a busca por respostas mais concretas 
para o resultado da consequência da utilização de novos 
métodos. O jogo foi testado em uma escola pública, a 
fim de obter resultados mais sólidos. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: jogos educacionais, língua inglesa, ensino fundamental. 

 

STUDY ON THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL GAMES DIGITAL LEARNING IN THE DISCIPLINE OF 
THE ENGLISH LANGUAGE ABSTRACT 

 
With the arrival of the century, the media have 

influenced more strongly young minds. A proposal has 
emerged since then in the educational environment to 
supplement the content learned in the classroom, the 
use of educational games. Thus, our research focuses on 
demonstrating the benefits of gaming for the study of 

English, specifically within the school. The survey was 
developed using a language game with features such as 
the use of expressions popularized and the search for 
more concrete answers to the outcome of the result of 
using new methods. The game was tested in a public 
school in order to obtain stronger results. 

 

 KEY-WORDS: educational games, English language, basic education. 
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ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DOS JOGOS DIGITAIS EDUCATIVOS NA APRENDIZAGEM DA 

DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com o advento de novas tecnologias e o poder que ela exerce sobre os jovens, é 
necessário um olhar sob uma nova perspectiva. Esse novo ponto de vista deve levar em conta 
um fato que é frequentemente usado em discussões motivadas por uma educação de melhor 
qualidade: A plausibilidade. Esse artigo visa, entre outros motivos, encontrar, através de uma 
ferramenta suplementar específica, uma possibilidade de ampliar o uso de metodologias 
eficientes, capazes de melhorar inclusive o rendimento em sala de aula, apesar dos 
obstáculos. Alguns educadores ainda sofrem um receio na utilização de diversas tecnologias, 
visto a velocidade como as quais se difundiram. 

No âmbito científico, onde raramente se vê algo de concreto, os orientadores que 
tendem a usar seus estudos na prática, recorrem de forma esperada, ao receio. Há uma visão, 
questionada atualmente, e que vem conquistando palcos maiores, que é a da falta de 
atenção, no que se refere ao estudo teórico. Os estudantes brasileiros têm como problema a 
falta veemente de interpretação. Quando se usa veemência nesse contexto, não é por acaso. 
Os professores necessitam, como uma de suas prioridades, estimular o aluno, principalmente 
tendo como foco o ensino fundamental. Segundo Silva e Freitas (2009): “O lúdico, de uma 
forma geral, está intrinsecamente relacionado com o prazer, por isso a utilização de jogos 
pode ser um recurso útil para uma aprendizagem diferenciada e significativa”. 

Quando o prazeroso se torna íntimo do aprendizado, as chances de melhoras 
destacam uma enorme amplitude, permitindo buscar novos horizontes para a educação 
brasileira. A língua inglesa, usada largamente em alta escala, não torna necessariamente, o 
estudo da língua estrangeira no país, banal. A maioria dos que obtêm um entendimento 
coeso, seja parcialmente, ou com fluência, alcançaram tais ganhos em cursos ou aulas fora da 
escola. Ainda não se consegue fazer os alunos relacionar o conteúdo aprendido à prática, já 
que se precisa de uma compreensão que deve ser percebida, entre o escrito, amplamente 
utilizado em sala de aula, e o oral, que ainda tenta conquistar o seu espaço. Segundo os 
parâmetros curriculares nacionais “[...] é fundamental que desde o início da aprendizagem de 
Língua Estrangeira o professor desenvolva, com os alunos, um trabalho que lhes possibilite 
confiar na própria capacidade de aprender, em torno de temas de interesse e interagir de 
forma cooperativa com os colegas”. 

O uso de jogos é uma alternativa que encontra uma plausibilidade vigente que pode 
ocupar uma parcela complementar. Estímulo e concentração tornam-se alvos fáceis de serem 
manipulados de forma atraente, principalmente, quando se fala, por exemplo, de TDAH, 
descrito como uma maneira de “desafiar os padrões vigentes, se opor à tirania muitas vezes 
presente no cotidiano escolar”. (REGO, 1996 apud DE LUCA E CIULIK, 2010). A opressão que 
passa muitas vezes despercebida, que torna os alunos desconfortáveis, principalmente os que 
se encontram entre os mais tímidos, incapazes de se relacionar com outros colegas, pode ser 
diminuído, pois quando submetido a dois jogadores, enfrentando-se com uma competição 
amigável ou ainda os que precisam da cooperação entre ambos, trabalhando juntos, para 
terminar uma fase, exalta uma nova forma de se relacionar, vendo ainda, que muitas 
atividades desenvolvidas em grupos na sala de aula, focam apenas em uma parte específica 
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dos componentes, em geral, os com um poder maior de comunicação. 

O ensino do inglês é requisito para o desenvolvimento dos alunos no ensino 
fundamental. É onde se começa a se obter os principais fundamentos necessários para a 
iniciação linguística suplementar, como a própria denominação sugere. O artigo aborda o uso 
de jogos como recurso extra no ensino fundamental. Silva e Freitas (2009) explica que: 
“Existem várias razões para usarmos jogos na classe do ponto de vista da linguagem e da 
motivação. São naturais, crescemos e nos divertimos com eles. Por meio dos jogos o professor 
pode observar e reconhecer os diferentes estilos de alunos e de aprendizagem”. 

O uso de jogos educativos, aliado a disciplina de língua inglesa pode se tornar um 
ótimo acessório para o aprendizado dos alunos, o que é uma alternativa bastante plausível se 
levado em conta à disponibilidade de recursos para a criação e uso de jogos através da 
internet e a velocidade de informações online. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O inglês, mesmo sendo a língua mais falada da atualidade, ainda desempenha um 

papel muitas vezes desafiador para qual os que têm contato com o mesmo. Os materiais que 
nos cercam muitas vezes não apresentam a tradução, o que acontece com a maioria dos jogos 
que são importados no Brasil e comercializados posteriormente. Acabam por ensinar sem a 
devida pretensão, pois o jogador é forçado a procurar uma maneira de continuar a seguir os 
passos, ou ordens que são dadas em determinadas fases, que o fazem lidar com diversos 
problemas, o que pode significar um ponto a ser considerado, uma vez que, se controlado o 
exercício do uso de jogos nas escolas brasileiras, podem exercer um papel ainda mais 
provocador ao desejo de lidar com a matéria. 

Uma alternativa plausível é a distribuição dos jogos digitais para os alunos como forma 
de exercícios, a fim se serem respondidos no ambiente domiciliar, como já é usado em larga 
escala, em cursos de ensino de língua inglesa reconhecidos em todo o Brasil. O número de 
residências que possuem computadores só cresce, e o uso está em um patamar comum nos 
dias atuais. 

Porém, é necessária uma avaliação mais precisa, uma vez que existem diversos fatores 
que podem prejudicar ou aumentar o rendimento do aluno, em relação aos outros colegas, 
uma vez que, não ter acesso a um computador, em sala de aula e em casa, pode torná-lo, por 
exemplo, menos adiantado que os outros, por isso, destaca-se a necessidade do uso de tais 
jogos como atividade extra, e não principal. Uma vez colocados o jogo em prática, será 
possível observar com mais cautela os possíveis resultados. 

Os jogos têm um enorme ponto de influência na mente dos jovens: a capacidade de 
estímulo. Levando em conta o déficit de atenção dos jovens do país. A dificuldade de prestar 
atenção pode ser facilmente percebida, em uma cena, onde uma jovem se mostra em uma 
situação embaraçosa, sendo obrigada a escrever diversas vezes no quadro. 

Eu escrevi as cem vezes, mas não pensa ela 
que vai conseguir que eu pare de conversar (...). Ela 
não pode fazer isso com a gente, nós temos o direito 
de conversar baixinho se acabamos a lição e não 
temos nada o que fazer. Ela não vai conseguir que a 
gente fique quieta nem que a gente tenha que 
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escrever mil vezes. (FRELLER, 2001 apud DE LUCA e 
CIULIK). 

Há caminhos que podem ser utilizados, onde não é necessário o uso de técnicas 
rudimentares, o que reforça a ideia de que a prudência é um ponto forte quando a atenção 
dos alunos oscilarem. 

Outro ponto forte a favor, principalmente em aulas de inglês, onde o aluno precisa ser 
apto a relacionar o escrito e o oral, é a capacidade de fazer uma analogia entre a teoria e o 
que os jogos educacionais são uma forma exemplar: a prática. 

A prática é talvez um dos principais motivos da dificuldade dos alunos, quando 
necessitam relacionar o conteúdo aprendido em sala de aula, com suas aspirações no dia-a-
dia. 

A dificuldade dos alunos brasileiros na interpretação é facilmente vista no contexto 
mundial. Países que mantem um padrão de excelência quanto a sua educação, financiam 
aulas de campo com um custo altíssimo, tendo como objetivo, mostrar o assunto, em sua 
realidade. Como o Brasil está situado como país emergente, são necessárias atitudes mais 
simples que possibilitem um aprendizado de qualidade e um ótimo ponto para isso é o uso de 
jogos. 

Alguns problemas que surgem durante o projeto que se tem em mente, são 
principalmente: A questão do caráter dos jogos, e do vício que os mesmos podem causar. A 
principal chave que serve como empecilho, nestes casos, é em sua maioria com relação a 
quão didático o jogo pode ser. 

Como destacado, os jogos podem ter um caráter não didático, o que poderia, de fato, 
prejudicar o aprendizado. “[...] nem todo jogo contribui para a construção do sujeito e do 
conhecimento ou, ainda, para a valorização dos vínculos coletivos e inserção na realidade.” 
(FORTUNA, T. R. 2000). Porém, antes de fazer uma conclusão precipitada quanto ao modo 
como o jogo se porta, é fundamental uma análise detalhada, já que, no ensino da língua 
inglesa, quase todos os jogos apresentam algo que possa ser aproveitado, o importante, é não 
exagerar no conteúdo, pois quando se aborda o uso de palavras de todos os tipos, é 
necessário o barramento das inapropriadas, que podem passar despercebidas, uma vez que o 
estudo dedica-se em sua origem ao ensino fundamental. 

 

Jogos Educacionais 
Jogos pagos é uma alternativa plausível apenas em algumas escolas particulares, e 

muitas delas não precisam comprá-lo, pois elas possuem acesso a internet, e podem utilizar-
se de inúmeros sites online.  

Com a carência de recursos nas escolas públicas brasileiras, não são todos os projetos 
que apresentam uma viabilidade. Então, surge uma chance de montar os próprios jogos, 
aliando-se assim ao assunto atual em sala de aula. O processo que envolve a criação, ou 
montagem dos jogos é complicado, porém, não é impossível, e como a dificuldade em 
relacionar o inglês à área de informática pode se tornar um problema, e tornar o acessório, o 
uso de jogos, desnecessário, é preciso uma noção algorítmica do professor de inglês, uma 
parceria entre as duas áreas, ou o uso de programas de edição que não requerem o uso de 
código, mas que, porém tornam o jogo mais simples. 
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O que não se pode, é lastimar a criação como forma complexa e incoerente, pois tais 
características é que estão longe de serem coesas, ainda mais, tendo em vista a capacidade de 
criação dos alunos, muitas vezes desperdiçada quando subestimada. 

Não é preciso ser pai ou professor para notar 
que as crianças estão mais espertas do que nunca. 
Dominam informações que só deveriam aprender 
anos mais tarde. Fazem perguntas que surpreendem. 
Mexem em computadores, celulares e aparelhos 
eletrônicos como se agissem por instinto – realizando 
operações que, para os adultos, exigem consultas ao 
manual de instruções. (MENEZES, C.S, 2003 apud 
SOUZA, 2006).  

Porém, antes de levar a proposta da criação de jogos para a sala de aula é necessário 
estar ciente do quão tormentoso o trabalho pode ser, pois há necessidade de uma 
antecipação em relação a todo o projeto de estruturação e construção, devido ao tempo, o 
que torna o item que relaciona a disponibilidade de alteração de dados, um ponto benéfico 
apenas, se houver um plano para tornar o projeto bem elaborado. 

 

Desenvolvimento do Jogo Associating 
Em português, Associando. Foi um jogo desenvolvido no projeto de jogos digitais, no 

IFRN (Campus Caicó), a fim de se obter uma conclusão mais detalhada acerca da consequência 
dos jogos digitais educativos de língua inglesa no campo escolar. 

O jogo consiste basicamente em associar nomes a imagens. O jogo foi feito em base na 
ideia de que “Associar é fundamental para o aprendizado da língua inglesa”. Como já fora 
citado, um dos problemas mais frequentes nos alunos do ensino fundamental é a de associar 
o conteúdo aprendido à prática. 

Houve duas etapas principais, em relação ao método utilizado na criação do jogo. A 
primeira etapa, a da criação, pôde ser feita com a linguagem de programação Python, através 
do módulo Pygame. 

O jogo educacional de língua inglesa foi dividido em três fases. A figura abaixo mostra 
a primeira delas. 
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Figura 1 – Fase 1 do Jogo Associating  

 

A primeira e a segunda fase são idênticas. A única diferença, é que a última tem dois 
terços do tempo da primeira para o jogador completar o nível. 

Na primeira fase, há uma quantidade determinada de três minutos que diminui 
regressivamente. O papel do jogador é a de associar as bolas, que descem da abertura entre 
Time e Level, colocando-as no objeto semelhante a letra “P”, se atentando sempre as 
respectivas cores, que são encontradas logo abaixo do recipiente. No final, aparece a 
pontuação necessária para passar de fase e a obtida, caso atinja a pontuação, passará para o 
próximo nível. 

A última fase, que é completamente diferente das anteriores, assume um papel mais 
desafiador, visto que, a mesma lida com diversos tópicos, como pode ver na figura abaixo. 

 
Figura 2 – Fase 3 do Jogo Associating 
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Na terceira fase, há quatro tópicos principais: Objeto, fruta, verbo e animal. Uma 
quantidade de palavras surge de cada abertura, presente em casa uma das quatro diagonais. 
O objetivo é carregar os nomes (clicando neles, e arrastando) até a abertura presentes no 
quadrado branco central, colocando-as onde o tópico aponta. A segunda etapa principal foi a 
aplicação dos jogos com alunos de uma escola escolhida, onde se mediu itens como a 
dificuldade, o rendimento e a cooperação. 

A pesquisa centrou-se na Escola Estadual Antônio de Azevedo em Jardim do Seridó. 
Como imaginado, conforme as fases iam passando os alunos iam tendo maiores problemas. 
Constatou-se algo que tornou ainda mais consolidada a ideia de que a associação é um grande 
problema para as crianças, o fato que nenhuma das crianças conseguiu passar da última fase 
na primeira vez em que jogaram. A pontuação necessária era de 60% das palavras que 
apareciam. A maioria acertava palavras como dog, cat e apple, geralmente nome de animais, 
frutas ou objetos, mas a quantidade de verbos acertados eram pouquíssimos, ou nenhum. As 
crianças puderam repetir a fase cerca de seis vezes, e algumas não conseguiram zerar. 

Houve problemas aos quais não pareciam prováveis, pois certas palavras erradas 
pareciam ser bastante simples, o que provavelmente era um grande ponto negativo para a 
pesquisa. Porém, o ponto que mais impressionou, não foram os erros que conseguiram ao 
jogar, foi a quantidade de melhora que eles obtiveram. 

Ao final da análise, distribuiu-se um folheto com um pequeno questionário que 
indagava o conhecimento obtido através do jogo. Com o resultado percebeu-se uma melhora 
significativa, onde a maioria dos jovens respondeu corretamente pelo menos 70% das 
questões acerca do conteúdo. 

 
CONCLUSÃO 

Após questionar analisar o uso de expressões, formular e construir um jogo 
educacional que posteriormente fora testado e confirmado as ideias centrais, chegou-se a 
uma conclusão de que os jogos digitais como material suplementar tem uma capacidade 
enorme de influência comprovadamente eficaz quando colocada em prática, mas como 
citado, ela necessita sair do plano das ideias, enfrentando alguns obstáculos que os alunos e 
os professores se depararão no caminho. 

Um dos obstáculos, o da criação de jogos, encontrou o sua estrada, bloqueada por 
inúmeros empecilhos, tornando-a possível, porém, precisa ocorrer uma sensatez visível, pois 
apesar de como ter sido dito anteriormente que os jovens já estão acostumados de certa 
forma com a tecnologia, é importante ressaltar o fato, que na condição de estudantes do 
ensino fundamental, que raramente tiveram noção de programação, o choque do impacto 
causado, pode causar consequências para o seu rendimento. 

Quanto ao uso de expressões, o resultado foi bem positivo, no sentido em que os 
alunos já estão expostos ao novo, e o trabalho constante com esses jogos, dará sentido 
posteriormente, em discussões acadêmicas futurísticas, ou na criação de artigos científicos, 
uma vez que terão uma capacidade notoriamente visível de se focar, sem ficar perdido no 
vocabulário, uma vez que já estarão expostos ao momento em que os estrangeirismos passam 
a integrar a língua portuguesa. 

Os problemas relativos ao jogo como vício estão entre os quais permanecerá sem 
solução ratificada, pois, como algo didático, o principal modo de lidar com o material, é 
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conhecendo-o, fazendo do orientador capaz de tomar suas decisões de uma forma benéfica 
para os alunos. 

Conclui-se então essa pesquisa, com a noção de que o uso de jogos educacionais na 
disciplina de inglesa é eficiente, e dão ao aluno uma notável capacidade de motivação, o que 
torna o aprendizado divertido, e não cansativo, e que a relação entre o conteúdo e a prática, 
revolve todo o processo, e é uma parte essencial no reforço, a uma disciplina que aos poucos 
ganha status, e começa a ganhar a sua importância nas escolas, no ensino fundamental, na 
tentativa de melhorar a educação nas escolas brasileiras. 
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RESUMO  
 

A forma como os alunos de hoje estão 
acostumados a receber informações é mais atraente do 
que velha metodologia na qual o professor utiliza 
quadro e giz para passar o conhecimento. A principal 
vantagem das novas mídias, principalmente o vídeo-
game, é a capacidade de prender a atenção dos 
estudantes durante horas. Sendo assim, um dos grandes 
desafios para as instituições de ensino seria encontrar 
formas atraentes de se transmitir o conteúdo para 
alunos cada vez mais informados e acostumados com a 
tecnologia que possui papel ativo no seu cotidiano. Os 
jogos educacionais podem facilitar este desafio no 
processo de ensino-aprendizagem e ainda serem 
prazerosos, interessantes e desafiantes. O jogo pode ser 

um ótimo recurso didático ou estratégia de ensino para 
os educadores e também ser um rico instrumento para a 
construção do conhecimento. Para possibilitar o acesso 
a informação o governo federal ingressou em um 
projeto internacional denominado UCA (um computador 
por aluno), cujo objetivo consiste em distribuir 
computadores portáteis e de baixo custo para alunos de 
escolas públicas. Deste modo, o objetivo deste trabalho 
é desenvolver um jogo educacional para auxiliar o 
ensino-aprendizagem de história, sendo este adaptado 
às características do netbook educacional do projeto 
UCA, facilitando assim o aprendizado dos alunos. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: história, ensino-aprendizagem, projeto UCA. 

 

COMPUTER GAMES AS AID FOR THE TEACHING OF HISTORY 

ABSTRACT  
 

The way today's students are accustomed to 
receiving information is more attractive than the old 
method in which the teacher uses blackboard and chalk 
to pass the knowledge. The main advantage of new 
media, especially video games, is the ability to hold 
students' attention for hours. Thus, a major challenge 
for educational institutions would be to find attractive 
ways of transmitting the content to students more 
informed and familiar with the technology that has an 
active role in the activities they perform. The games can 
facilitate this educational challenge in the teaching-
learning process and still be enjoyable, interesting and 

challenging. The game can be a great teaching tool or 
strategy of education for educators and also be a rich 
tool for building knowledge. To provide access to 
information the federal government joined in an 
international project called the Institute (one computer 
per student), whose objective is to distribute laptops 
and low-cost public school students. This work aimed to 
develop an educational game to help teaching and 
learning of history that is completely adapted to the 
characteristics of the educational cost laptops netbook, 
thus facilitating student learning. 

 

 KEY-WORDS: history, teaching-learning, low cost laptops. 

1701



TEIXEIRA, SILVA & MORAIS II (2011) 
 

 
JOGOS COMPUTADORIZADOS COMO AUXÍLIO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

INTRODUÇÃO 

A implantação de jogos educacionais nas salas de aula como recurso didático, já vem 
sendo estudada há muito tempo. Segundo Orso: “A criança precisa ser alguém que joga para 
que mais tarde, saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras do jogo da 
vida. Saber ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre” (ORSO apud GRÜBEL e BEZ, 
2006). 

Os jogos possuem um valor educacional intrínseco, o que beneficia tanto alunos como 
professores. Além de promoverem um ambiente favorável para a aprendizagem, os jogos 
também podem ser utilizados para instigar o desejo de conhecer, o que é essencial ao 
processo de aprendizagem em qualquer idade. Nos dias de hoje, os jovens convivem com 
diversas tecnologias como a televisão, videos-game, computadores e celulares, dificultando a 
busca dos professores por novos métodos de ensino que consigam despertar no aluno o 
desejo de aprender. 

Os jogos computacionais ainda não conquistaram o espaço desejado dentro das 
escolas, principalmente para as classes de baixa renda. Para amenizar o problema, em 2007 o 
governo federal ingressou em um projeto internacional denominado UCA (um computador 
por aluno), cujo objetivo consiste em distribuir computadores portáteis e de baixo custo para 
alunos de escolas públicas (UCA, 2011). 

Diversão e conhecimento misturam-se naturalmente nos jogos, pois compreendem 
componentes desafiadores e interativos, atraindo assim a atenção dos alunos. É exatamente 
neste contexto que os jogos eletrônicos têm mostrado sua eficácia para a transmissão do 
conhecimento aos jovens, despertando o interesse do aluno, e demonstrando flexibilidade 
para atuar em diversas áreas do conhecimento. Segundo Oliveira (2001), “O ato de ensinar e 
aprender ganha novo suporte com o uso de diferentes softwares educacionais, com a 
pesquisa na Internet e outras formas de ensino que usam computador como ferramenta”. 

Atualmente, os jogos educacionais funcionam não só como apoio didático na 
construção do conhecimento, mas também como auxílio para que os alunos consigam superar 
suas dificuldades nas mais variadas disciplinas. 

Percebendo a importância do projeto UCA, este artigo desenvolveu um jogo eletrônico 
educacional atrativo e que auxilia conteúdos vistos durante o ensino fundamental na 
disciplina de história. Tal jogo foi desenvolvido no IFRN em conjunto com os professores da 
referida escola, onde foram testados para que assim fosse feita a avaliação do jogo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os Jogos Educacionais na Educação 

A educação é tudo aquilo que envolve o ensino e a aprendizagem, assim praticamos a 
educação no nosso cotidiano. Cada sociedade possui uma identidade própria, o que é 
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denominado pela sua cultura, fazendo com que assim existam inúmeros tipos de educação. O 
principal objetivo da educação é incitar nas pessoas o desejo de aprender, pensar, refletir, 
para que assim jovens e adultos possam resolver problemas e desafios que vierem ao longo 
de sua vida. 

Muitas crianças e jovens, nos dias atuais, possuem uma rotina a qual têm que dividir 
entre os afazeres escolares e a diversão. A monotonia das aulas, a falta de recursos didáticos 
apropriados, salas superlotadas, professores despreparados, falta de planejamento, entre 
outros inúmeros problemas fazem com que o desinteresse dos alunos aumente a cada dia. 
Com base nestes dados procuramos amenizar o descontentamento dos alunos nas salas de 
aula envolvendo-os em um misto de alegria e prazer, trazendo para as salas de aula jogos 
computacionais educacionais. 

Atualmente, educadores e pesquisadores procuram entender de que forma a 
utilização de jogos educacionais permite motivar e auxiliar os alunos no processo ensino-
aprendizagem. Há muito que se pesquisar e estudar sobre o uso qualitativo e eficaz dos jogos 
na educação. Fica claro que a "eficácia de seu uso como instrumento didático depende da 
capacidade daqueles que o propõe” (FROTA, 2009). 

Por serem interessantes, desafiantes, agradáveis e atraentes, os jogos educativos 
podem facilitar o processo de transmissão dos conteúdos, além de ser uma excelente 
estratégia didática de ensino, os jogos são um rico instrumento para a criação e construção do 
conhecimento. O ensino com jogos deve existir para auxiliar no ensino do conteúdo, fazendo 
com que a criança crie novas habilidades e se desenvolva. Pretendemos que os desafios 
presentes nos jogos levem os alunos a buscar os experimentos, ler as instruções, realizar as 
atividades práticas e discutir os resultados. (KARPSS, 2006). 

A noção de jogo aplicado à educação desenvolveu-se vagarosamente e penetrou, 
tardiamente, no âmbito escolar, sendo sistematizada com atraso, mas trouxe transformações 
significativas, fazendo com que a aprendizagem se tornasse divertida (SCHWARTZ, 1966 apud 
SOARES, 2009). 

Os jogos podem se tornar ferramentas instrucionais eficientes, pois eles divertem e 
motivam, facilitando o aprendizado e a retenção do conteúdo ministrado. Eles podem ser 
utilizados de diferentes formas, para várias utilidades conforme diz Botelho (2004): 

“[...] para treinamento de habilidades operacionais, 
conscientização e reforço motivacional, desenvolvimento 
de insight e percepção, treinamento em comunicação e 
cooperação, integração e aplicação prática de conceitos 
aprendidos e até mesmo assessment (avaliação de 
aprendizagem)”. 

 

Projeto Um Computador por Aluno 

O projeto um computador por aluno (UCA) surgiu a partir de um projeto desenvolvido 
pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) que tinha como objetivo desenvolver 
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computadores de baixo custo para serem utilizados na educação como facilitador do processo 
de ensino aprendizagem em sala de aula (GINGER, 2009). Posteriormente, a ONG 
internacional OLPC (One Laptop Per Child) foi criada com a intenção de divulgar o projeto nos 
principais países em desenvolvimento, entre eles o Brasil.  

O projeto UCA consiste em distribuir netbooks para alunos de escolas públicas no 
Brasil, com a intenção de melhorar a qualidade do ensino e promover a inclusão digital, dando 
assim mais oportunidades aos seus alunos (MALFATTI et al, 2010). Além da distribuição do 
netbooks a escola também receberá toda a infraestrutura para oferecer acesso à internet aos 
alunos. 

O projeto UCA teve inicio em 2005 no Brasil após a visita do representante oficial da 
ONG OLPC onde na ocasião firmou uma parceria com o governo federal. Após a parceria 
realizada o governo iniciou o processo de aquisição e distribuição dos netbooks. Em seguida o 
processo de distribuição foi dividido em etapas. Inicialmente apenas algumas escolas 
receberam os computadores, onde foi analisado efetivamente a melhoria do ensino em sala 
de aula. Após o processo inicial a distribuição dos netbooks aos poucos vem atingindo todo o 
país. 

Apesar de o projeto inicial prever a utilização dos equipamentos dentro e fora da 
escola atualmente só é permitido ao aluno a utilização durante o período em que estiver na 
escola, contudo visto que grande parte da população brasileira não possui acesso ao uso de 
computadores e muito menos da internet, a utilização desses netbooks na escola representa 
um grande avanço na educação brasileira possibilitando além da inclusão digital dos alunos, a 
oportunidade de utilização de uma ferramenta que se bem utilizada torna-se muito 
importante no aprendizado dos mesmos. 

 

Jogos Educacionais para o Ensino de Matemática 

A importância dos jogos no ensino de História é bastante questionada, isto acontece 
pelo fato dos professores acreditarem que o aluno só aprenderá história se houver a 
intervenção do professor. Por isso, os professores antes de trabalharem com esse tipo de jogo 
devem levar em consideração os conteúdos abordados, suas definições, o planejamento 
correto e um jogo que se adeque as necessidades dos discentes, para que o jogo não se torne 
apenas um lazer. Com isso, o professor tem o intuito de transmitir e fixar conteúdos de forma 
mais agradável e atraente para os alunos. 

Percebendo as dificuldades no ensino de conteúdos de História no ensino fundamental 
e médio, surgiu a ideia da criação de jogos eletrônicos didáticos de forma que a compreensão 
do conteúdo desta matéria se torne proveitosa, divertida e desafiadora. 

Tais jogos têm por objetivo criar um objeto de aprendizagem que ajude a reconhecer 
os diferentes agentes sociais e os contextos envolvidos na produção do conhecimento 
histórico; a problematizar a vida social; o passado e o presente, na dimensão individual e 
social; a comparar problemas atuais e de outros momentos históricos. Com o isso o jovem 
potencializa sua capacidade de aprendizado e compreensão, além de explicar fatos e 
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conceitos históricos. Podemos criar objetos que façam uso extensivo de vídeo, música, mapas e 
histórias para o ensino de História, além de objetos com jogos de regras gramaticais.  

Como a história da humanidade serve para que os alunos possam por meio do que 
aconteceu no passado saber quais atitudes serão necessárias para o futuro, demonstrando 
também a cultura de diversos povos e como eles nos influenciaram, vemos que esta disciplina 
é de suma importância para a formação sócio escolar dos educandos. 

 

O JOGO VIAJANDO NA PIRÂMIDE 

O jogo mostra um explorador que se encontra preso em uma pirâmide e para sair 
precisa achar a porta secreta, para isso ele terá que enfrentar alguns obstáculos como: pragas 
e papiros. Para superar os níveis, é necessário encontrar uma chave para abrir a porta de 
saída, o que só acontecerá se ele superar os obstáculos que lhe foram impostos. No quinto e 
último nível, ele terá que estar com as cinco chaves e ganhar o jogo. As cores das chaves são 
em sequência: vermelha, amarela, azul, verde e preta. A porta só será revelada quando o 
jogador achar a chave.  

No papiro que estiver à chave, o jogador é obrigado a responder a pergunta, se caso 
ele errar, não passará de nível, tendo que desistir e reiniciar o jogo. O jogo terá um tempo de 
oito minutos para cada nível. No último nível, o jogador terá que ser rápido e terminá-lo em 
três minutos. 

Quando o jogador encontrar pragas perderá uma vida. E caso encontre papiros serão 
feitas perguntas, contidas no mesmo. Se respondidas corretamente, o jogador ganhará uma 
vida. O nível de dificuldade aumenta de acordo com o nível em que o aluno se encontra. As 
vidas são acumulativas, se caso passar de nível, a quantidade de vidas será a mesma. A 
quantidade de obstáculos ficará assim distribuída, no primeiro nível, terá cinco pragas e sete 
papiros, no segundo nível, terá seis pragas e sete papiros, no terceiro nível, terá sete pragas e 
cinco papiros, no quarto nível, terá oito pragas e quatro papiros e no quinto nível, terá dez 
pragas e dois papiros. 

O explorador começa o jogo com duas vidas. Se caso ele perder todas as vidas, o jogo 
acaba. O principal objetivo do jogo é subir toda a pirâmide e conseguir enfrentar todos os 
desafios que está por vir. 
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O jogo serve para estimular a memória e o raciocínio, além de trabalhar a atenção, a 
capacidade de associação visual e a coordenação motora. Podendo ser usado em qualquer 
faixa etária, o jogo é uma forma divertida de ajudar no aprendizado da disciplina de História. 
O objetivo é ensinar e incentivar o jogador a conhecer um pouco mais sobre a cultura e os 
mitos dos povos do Egito. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando possibilitamos aos alunos um ambiente alegre e favorável para sua 
aprendizagem, é notório o aumento de interesse tanto por parte dos alunos que irão sair da 
rotina das aulas tradicionais, como para os professores que alcançarão uma maior 
participação de seus alunos nas aulas, obtendo um aumento cognitivo bastante considerável, 
uma vez que o processo cognitivo é contínuo e o professor deve favorecer esse processo 
oferecendo condições para que isto ocorra. 

Os jogos educacionais propiciam aos alunos o desafio, estimulando a curiosidade e 
consequentemente o desejo de aprender. Um fato desagradável é que muitos estudiosos 
acham que o mesmo pode estimular o desejo de competitividade que está presente na 
maioria dos jogos, devendo ser observados para poderem desenvolver valores éticos, pois da 
mesma forma que favorecem a aprendizagem, também podem gerar frustração e tristeza. 

Com isto, para antecedermos a utilização do jogo, foi distribuído um questionário 
contendo perguntas referentes aos temas do jogo, para haver uma verificação inicial sobre os 
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conhecimentos prévios dos alunos. Logo em seguida, os alunos tiveram um contato inicial 
com o jogo para explicações gerais e sobre as regras que teriam que seguir. Depois de darmos 
as devidas explicações o jogo foi iniciado, e o empenho e cooperação da turma diante daquele 
desafio foi fator primordial para que a atividade fosse realizada com sucesso. Logo após a 
aplicação do jogo, que durou em um momento inicial cerca de 50 minutos a 60 minutos, foi 
solicitado aos alunos que respondessem novamente ao mesmo questionário, ao qual tinham 
preenchido inicialmente, para que houvesse assim uma avaliação dos conteúdos abordados 
quanto ao ganho de informações sobre determinado assunto. Ao avaliarmos o segundo 
questionário foi notória a evolução das respostas dadas pelos alunos, pois no questionário 
inicial eles utilizaram respostas relacionadas aos seus conhecimentos prévios, enquanto que 
no segundo os alunos aprimoraram seus conhecimentos construindo um conceito mais 
científico mediante os temas abordados.  

Diante dos resultados obtidos concluímos que o jogo desenvolvido, propiciou aos 
alunos momentos de aprendizagem significativa, baseando-se na construção do seu próprio 
conhecimento, ampliando seus conceitos através de um ambiente envolto em desafios, 
diversão, alegria, imaginação e satisfação para encontrar as devidas soluções para os 
problemas que iam surgindo no decorrer do jogo. Assim, houve uma grande aceitação no 
método de ensino proposto, tanto pelos alunos que absorveram os conteúdos de forma lúdica 
e dinâmica, quanto pelos professores que receberam com entusiasmo esta nova proposta de 
ferramenta metodológica para o avanço do processo ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 
Entre os maiores desafios para um melhor 
aprendizado em Biologia estão a formação adequada 
de professores e a elaboração de materiais 
instrucionais adequados. Destacam-se também a falta 
de recursos nas escolas, a inexistência de laboratórios 
e ou equipamentos para aulas práticas, as figuras 
estáticas dos livros e ainda a falta de tempo para 
planejamento das aulas, são dificuldades alegadas 
pelos professores. A utilização dos jogos didáticos 
como ferramenta para expor de forma dinâmica um 
determinado assunto sobre uma função biológica 
torna concreto o aprendizado dos alunos. A presente 
pesquisa teve o objetivo de elaborar, confeccionar e 

avaliar jogos didáticos em aulas de biologia em duas 
escolas publica da cidade de Ipanguaçu no Rio Grande 
do Norte.  
Dados preliminares da avaliação de viabilidade dos 
jogos com alunos voluntários, demonstraram boa 
aceitação pelos alunos e eficiência na progressão da 
capacidade de assimilação dos conteúdos. Nesse 
sentido, considera-se uma alternativa viável e bem 
atraente aos alunos a utilização desses recursos como 
beneficio ao processo de transmissão recepção de 
conhecimentos motivando os alunos a construir seus 
próprios conceitos. 

 
 PALAVRA-CHAVE: Jogos, aprendizado, conteúdos e recursos 
 

FUN GAMES: STRATEGIES FOR TEACHING LESSONS OF BIOLOGY 
 
ABSTRACT 
Appropriate training and material development are 
some of the greater challenges for a better learning of 
Biology. It is worth to highlight the lack of resources, 
labs and equipments for practices in schools. The 
moveless pictures in textbooks and also the lack of 
time for class planning are troubles said by teachers. 
The use of educational games as tools to dynamically 
expose a certain subject on a biological function fulfills 
the students’ learning. This study aims at preparing, 
performing and assessing educational games in 

Biology classes in two different schools in Ipanguaçu, 
State of Rio Grande do Norte, Brazil. Preliminary data 
on the feasibility assessment of games with volunteer 
students showed relevant acceptance by students and 
efficient progression in the ability of learning subjects. 
Thus, a possible and attractive alternative is 
considered. The use of these resources in benefit of 
the teaching and learning process, motivating 
students to build their own concepts. 

  

 
 
 KEY-WORDS: games, learning, subjects, resourses. 
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JOGOS LÚDICOS: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AULAS DE BIOLOGIA 

 
INTRODUÇÃO 
 
 “O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos 
diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a 
ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade 
de ser questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de que modelos na 
ciência servem para explicar tanto aquilo quer podemos observar diretamente, como também 
aquilo que só podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não da própria 
natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério 
de legitimação.” (PCN’S) 
 O papel social da escola é o de democratizar o conhecimento construído ao longo do tempo 
em diferentes culturas (Bachelard, 1996). Como parte da cultura, está a Biologia e, portanto, todo 
cidadão tem direito de conhecê-la. No entanto, ao iniciarmos o século XXI percebemos que há uma 
distância significativa entre o que deveria ser e o que é o ensino de Biologia. As pesquisas nesta 
área, nas últimas décadas, apontam possibilidades para a prática na educação básica, mas estas 
têm influenciado pouco as aulas de Biologia. Neste sentido, há a necessidade da implementação de 
propostas que possibilitem a efetiva aquisição do conhecimento científico de biologia no âmbito 
do ensino formal. A melhoria de ensino não é responsabilidade apenas da comunidade de 
pesquisadores em educação e dos “políticos“, mas também de todos os educadores. 
 O ensino de biologia traz em sua grade curricular conceitos, hipóteses, fenômenos, teorias, 
que são de difícil compreensão pelos alunos. Pois os mesmos questionam que alguns conteúdos 
são complexos, necessitando maior aprofundamento sobre os assuntos e ainda exige uma maior 
abstração. O problema torna-se mais acentuado por meio do ato de decorar, os estudantes por 
não estarem entendendo o assunto explicado pelo professor se dispersam durante a aula. Aliado a 
isso ainda tem as figuras do livro estáticas, falta de aulas práticas, falta de aulas com metodologias 
diferentes que motivem os alunos para a importância do assunto; desencadeando um bloqueio no 
processo ensino aprendizagem. Essa realidade é percebida por professores do ensino médio, 
durante as avaliações escolares resultando em um baixo desempenho e muitas vezes 
comprometendo as aprovações anuais. Esse efeito fica mais evidente quando observa-se o 
desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2009, dentre as escolas 
públicas da cidade de Ipanguaçú a escola estadual Manoel de Melo Montenegro, obteve a nota 
451,63 e a Escola Técnica Federal IFRN obteve 587,08. No ano de 2010 a escola Estadual Manual de 
Melo Montenegro obteve 500,36 pontos, abaixo da média nacional que foi de 511,21 pontos, a 
escola federal obteve 612,23 de acordo com dados do INEP/ MEC. 
 Tornam-se necessárias novas metodologias de ensino para subsidiar as aulas de biologia e 
promover discussões em grupo sobre temas da atualidade. A utilização de jogos didáticos 
apresenta bons resultados, pois é uma ferramenta que o professor pode expor de forma dinâmica 
um determinado assunto sobre uma função biológica, tornando assim concreto o aprendizado. 
Muitos cientistas formularam suas hipóteses a partir da construção de modelos, como em química 
Dalton, Thomson propuseram modelos para explicar a estrutura do átomo; na biologia os 
cientistas Watson e Crick demonstraram a estrutura em dupla hélice do DNA para a comunidade  

1710



CARMO ET AL (2011) 

cientifica através de um modelo e revolucionaram a biologia moderna. Bossolan e colaboradores 
(2007) reforçam a importância de recursos apropriados ao ensino das ciências: 
 Entre os maiores desafios para a atualização pretendida do aprendizado de ciência e 
tecnologia nos ensinos fundamental e médio, está a formação adequada de professores e a 
elaboração de materiais instrucionais apropriados. A falta de recursos nas escolas, inexistência de 
laboratórios e ou equipamentos e ainda a falta de tempo têm sido algumas das dificuldades 
alegadas pelos professores para a utilização de materiais didáticos, quando disponíveis. 
 A presente pesquisa teve o objetivo de propor a construção e aplicação de jogos didáticos 
para auxiliar a percepção dos conteúdos de biologia no ensino médio em escolas públicas da rede 
estadual de ensino da cidade de Ipanguaçu do Rio Grande do Norte. As escolas participantes da 
pesquisa foram selecionas de acordo critérios como as que apresentavam maior limitação de 
recursos didáticos como livros, laboratórios, equipamentos como vídeo, TV e multimídia. A 
participação da escola técnica, IFRN na pesquisa no início foi planejada como base para teste dos 
jogos e para aperfeiçoamento dos jogos. Mas por motivos de uma enchente na cidade, onde a 
escola estadual ficou como abrigos dos cidadãos e em meses seguintes a greve dos funcionários da 
rede estadual, motivou a aplicação também na escola técnica federal de forma efetiva e 
comparação dos dados da eficácia dos jogos em ambas as escolas.   O instrumento para coleta dos 
dados foi uma entrevista com professores das referidas escolas para diagnosticar as reais 
necessidades e em que assuntos da biologia havia carência de subsídios. 
 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 É bem conhecida a dificuldade de aprendizado no ensino de biologia (RODRIGUES et al. 
2004; PEROTTA et al.2004) por falta de recursos didáticos adequados como os modelos 
tridimensionais necessários à uma boa transmissão de determinado conteúdo. 
 Segundo Rodrigues et al., (2004) há grande obstáculo entre o docente e o discente no 
ensino de biologia devido à escassez de material didático relativo aos conteúdos ministrados. 
Muitas vezes os estudos ficam voltados somente para as aulas teóricas devido à escassez de 
materiais de laboratório e à complexidade da transmissão durante as aulas. Uma das soluções 
possíveis é a construção de materiais didáticos que visem suprir tais deficiências. 
 Os modelos representam a forma como o conhecimento cientifico é expresso e, assim, são 
importantes subsídios para o desenvolvimento desse tipo de conhecimento. Por meio dos modelos 
elaborados, os cientistas formulam questões acerca do mundo, descrevem, interpretam 
fenômenos; elaboram e testam hipóteses; e fazem previsões (NUÑEZ, 2004). Para promover um 
aprendizado ativo, que, especialmente em Biologia, realmente transcenda a memorização de 
nomes de organismos, sistemas ou processos, é importante que os conteúdos se apresentem 
como problemas a serem resolvidos com os alunos. Para que se elabore um instrumental de 
investigação desses problemas, é convenientemente que estimulante, que se estabeleçam 
conexões com aspectos do conhecimento tecnológicos a eles associados (PCN’S,1999). 
 O modelo de ensino ou didático, que teria por finalidade auxiliar os alunos a 
compreenderem os modelos consensuais ou históricos, na maioria das vezes, é expresso na forma 
de objetos, gráficos, esquemas, etc. Para a compreensão desses modelos consensuais, no ensino 
de ciências utilizamos modelos didáticos elaborados por professores e alunos, quer por meio de  
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modelos tridimensionais quer por meio de analogias, como é o caso do modelo de Thomson, 
comparando ao “pudim de passas”, ou o modelo de Bohr, comparando ao” sistema solar.” (NUÑEZ, 
2004). De acordo com Strathern (2001), os modelos fizeram parte de fatos na biologia como a 
descoberta da estrutura do DNA que criou um novo ramo da ciência, a biologia molecular; no dia 7 
de março de 1953, exatamente cinco semanas depois que tinham começado a construí-lo, Crick e 
Watson exibiam orgulhosamente seu modelo para os colegas do Cavendish. 
 Os modelos didáticos, por apresentarem bi ou tridimensionalmente, em escala 
macroscópica, estruturas e/ou funções, permitem entendimento mais fácil de fenômenos 
microscópicos. De certo modo, as construções de modelos tornam “concretos” conceitos que são 
apresentados e entendidos apenas de forma abstrata, facilitando o aprendizado e a discussão 
sobre o tema em estudo (LORETO, 2003). Entretanto, Guaracira Gouvêa e Martha Marandino 
(1998) alertam 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. 
 Com a reformulação curricular do Ensino médio, propôs-se o desenvolvimento de 
competências básicas, como capacidade de abstração, desenvolvimento do pensamento sistêmico, 
capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvimento do pensamento crítico; tanto para o 
exercício da cidadania como o desempenho de atividades profissionais, tornando incontestável o 
papel da educação para a construção da sociedade. Há, portanto, necessidade de romper com 
modelos tradicionais, para que se alcancem os objetivos propostos para o Ensino médio. Prioriza-
se a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. O que 
se deseja é que os estudantes desenvolvam competências básicas que lhes permitam desenvolver 
a capacidade de continuar aprendendo (PCN’S, 1999). De acordo com Nuñez (2004), no contexto 
atual, em que é urgente um ensino voltado à construção de competências, trabalhar em uma 
perspectiva de auxiliar os alunos a construírem modelos acerca da compreensão do conhecimento 
cientifico constitui um subsídio para que estes possam agir de modo eficaz frente a diferentes 
situações que necessitem desse conhecimento. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Visitas às escolas 
 Inicialmente, visitamos várias escolas públicas (estaduais e municipais) da cidade de 
Ipanguaçu, apenas uma da zona urbana oferecia ensino médio e aplicamos um questionário (ver 
ANEXO I) com os professores de Biologia do local. O objetivo desta pesquisa introdutória foi 
descobrir os conteúdos de biologia que os alunos têm mais dificuldade de compreender e 
conhecer a realidade da escola no que diz respeito a infra-estrutura (bibliotecas, laboratórios de 
ciências e de informática, recursos multimídia etc.) e problemas enfrentados pelo professor em 
sala de aula (falta de atenção, desinteresse, mau comportamento, quantidade de alunos por 
turma, evasão escolar etc.). 
 
Confecção do recursos didáticos 
 Após a pesquisa inicial, fizemos um levantamento dos conteúdos didáticos mais citados  

1712



CARMO ET AL (2011) 

pelos professores e iniciamos o trabalho de confecção dos recursos. Para tanto, estudamos cada 
um dos temas, analisamos figuras, recursos produzidos por outras instituições e viabilidade de 
aplicação nas escolas (baseado na análise de infra-estrutura e na quantidade de alunos por turma). 
De acordo com o tema a ser trabalhado, produzimos, jogos de cartas, trilha, dominó, despertando 
no aluno o interesse pelo tema. Utilizamos sempre materiais simples, de fácil aquisição e 
manipulação, tais como: isopor, EVA, massa de modelar, velcro, cordões coloridos, alfinetes, entre 
outros. 
 

 
 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 
Questionários dos Professores 
 Após a aplicação dos questionários aos professores das referidas escolas, seguiu-se a fase 
de análise de todos os dados obtidos. Buscou-se dessa forma distribuir graficamente em termos 
quantitativos os resultados das respostas dos questionários dos professores. 
 Foram entrevistados 4 professores das duas escolas uma estadual e outra federal de 
Ipanguaçú, Rio Grande do Norte. A média de tempo de trabalho docente foi de 5,25 anos. Três 
professores trabalham em apenas uma escola, levando-se em consideração que na escola estadual 
havia apenas uma professora para atender toda a escola no turno noturno, sendo de outra 
especialidade e esta trabalha em outro turno em outra escola.  A média de horas em sala de aula 
por semana foi de 18,75 horas. Quanto a formação profissional, um professor tinha apenas 
graduação, um especialização e dois mestrado. 
 O questionário abordava também alguns pontos relacionados a infra-estrutura da escola. 
Todas as escolas pesquisadas apresentavam recursos que pudessem auxiliar nas aulas de Biologia, 
tais como aparelho de DVD, TV, retroprojetor, computador, sala de informática. Em relação a 
biblioteca as escolas pesquisadas apresentam com boa disponibilidade de livros. Quanto ao 
laboratório de Ciências as escolas apresentam laboratório, mas apenas uma professora mencionou 
que não se encontra em condições de uso. Quanto a realidade da sala de aula (figura 1), 
perguntamos se os professores enfrentam dificuldades para ministrar aulas da disciplina; dois 
professores declararam não enfrentar qualquer empecilho na sala de aula e dois disseram que a 
quantidade de aulas semanais de disciplina é pequena e  que existe uma grande gama de 
conteúdos para desenvolver o ano letivo, o tempo é restrito. E um deles relatou que ainda enfrenta 
a dificuldade de os alunos não se concentrarem durante as aulas e a quantidade de alunos por  

Figura 1: Confecção dos recursos didáticos 
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turma ser grande a desatenção ao conteúdo durante as aulas também é um problema. 
 
 O questionário indagava ainda se os professores tinham interesse em testar alguns jogos 
didáticos, todos os entrevistados declaram interesse. E que conteúdos de biologia apresentavam 
maior dificuldade em ser ministrados em sala de aula, que ser por serem abstratos, as figuras do 
livros não demonstrarem clareza etc (figura 2). 
 
 

 
Figura 2: Assuntos que os professores relataram ter dificuldade em ministrá-los 
 
 A partir da análise dos questionários, do conhecimento da realidade escolar e dos 
conteúdos que tornam mais difícil o trabalho do professor, pudemos iniciar o procedimento de 
preparação dos jogos. A partir daí tivemos que decidir, dentro dos conteúdos abrangentes 
sugeridos que temas particulares seriam trabalhados através dos jogos. Dentre os conteúdos 
sugeridos os mais votados foram: citologia de acordo com as considerações declaradas nos 
questionários decidimos trabalhar divisão celular: Mitose e Meiose. Em Moneras, resolvemos 
trabalhar morfologia, doenças, reprodução e importância das bactérias. Para Botânica o jogo não 
foi produzido dentro do tempo hábil será testado em oportunidades futuras. Em genética 
determinamos como ponto pertinente alelos múltiplos. E em Ecologia decidimos por trabalhar 
relações ecológicas. 
 
 
Aplicação e Avaliação 
 A população de interesse consiste em alunos das escolas publicas do: Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e da escola estadual Manoel de Melo Montenegro e a 
amostra é composta de alunos com idades de 15 a 20 anos. 
 Para avaliação da eficiência e viabilidade dos recursos produzidos, utilizamos a metodologia 
proposta por Bossolan e colaboradores (2007). 
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 As atividades tiveram duração de duas horas e foram aplicadas mensalmente, durante dois 
meses. Participaram do estudo alunos do 1º, 2ª e 3ª anos do ensino médio, obedecendo a 
exigência de que os temas das atividades já tenham sido abordados anteriormente nas aulas 
regulares das escolas. 
 Os temas foram trabalhados em grupo, sob a orientação do professor e de um monitor, que 
teve a função de introduzir a atividade, através de questionamentos sobre o assunto, e 
complementá-la com informações científicas pertinentes. 
 Para avaliação da eficiência dessas atividades, utilizamos pré e pós-testes. O pré-teste 
consistiu de questões objetivas referentes a conceitos básicos que foram trabalhados durante as 
atividades do módulo, sendo aplicado uma semana antes do início do mesmo. Uma semana após o 
término do módulo, realizamos o pós-teste, aplicando o mesmo teste proposto no início do curso. 
A comparação dos resultados apresentados pelos alunos permitiu a avaliação dos jogos e 
atividades produzidas. Vale salientar que durante a realização das atividades registramos, também, 
o comportamento e as dúvidas dos alunos, bem como os comentários e sugestões dos professores. 
 
 
Viabilidade dos Jogos 
 
Os jogos didáticos podem auxiliar o processo de transmissão e recepção de conhecimentos, 
favorecendo assim a construção pelos alunos de seus próprios conhecimentos.   
Após a confecção dos jogos foi planejada a realização testes de viabilidade dos mesmos com um 
grupo de 10 alunos do ensino médio do IFRN, campus Ipanguaçú (figura 3). Antes de iniciar a 
aplicação dos jogos foram explanados os objetivos da pesquisa, os assuntos abordados por cada 
jogo e as regras dos mesmos. Por motivos de viabilidade de tempo um dos jogos; o das relações 
ecológicas não foi aplicado ao grupo de voluntários. Em um segundo momento foi aplicados um 
questionário denominado pré-teste uma vez que constitui o parâmetro de comparação com o teste 
aplicado após a realização do jogo que então denominado de pós teste (figura 4). Ambos os testes 
apresentam as mesmas questões, onde foi feita uma média de acertos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  

Figura 3: Aplicação do jogo                                                               Figura 4: pós teste 

               A análise dos dados foi feita pela comparação dos dados do pré teste e pós teste, onde 
verificamos que houve um aumento de respostas corretas no pós teste (tabela 1).  No jogo de  
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dominó cujo assunto foi Divisão celular a porcentagem de acertos no pré teste no intervalo de 0 a 
3 foi de 20%; no intervalo de 4 a 6 foi 60% e de 7 a 10 foi 20%. No pós teste para o intervalo de 0 a 
3 foi  0; de 4 a 6 foi de 10% e de 9 a 10 foi de 90%.   No assunto Monera no pré teste no intervalo 
de 0 a 3 foi de 0; 4 a 6 foi 0 e de 7 a 10 foi de 100. E no pós teste acompanhou os mesmos 
resultados do pré teste. No assunto Sistema sangüíneo no pré teste no intervalo de 0 a 3 foi de 0; 4 
a 6 foi 40% e de   7 a 10 foi de 60%.   E no pós teste nos intervalos de 0 a 3 foi de 0;  4 a 6 foi 20% e 
de 7 a 10 foi de 80%. 
 

Categoria Porcentagem %  
Divisão celular Pré-teste Pós -teste 

0 - 3 20 0 
4 - 6 60 10 

7 - 10 20 90 
Soma: 100 100 

Moneras Pré-teste Pós-teste 
0 - 3 0 0 
4 - 6 0 0 

7 - 10 100 100 
Soma: 100 100 

Sistema 
Sanguíneo 

Pré-teste Pós-teste 

0 - 3 0 0 
4 - 6 40 20 

7 - 10 60 80 
Soma: 100 100  

Tabela 1: Freqüência de acertos agrupadas em categorias 
 
 
Fazendo uma observação aos gráficos (figuras 5, 6 e 7); evidencia assim o melhor entendimento do 
conhecimento após a utilização do jogo.   

 
  
 
                   

 

 

                                                                                           

Figura 5                                                                                 Figura 6           
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                                      Figura 7 
 
Aplicação dos jogos na escola estadual 
 
Antes da aplicação dos jogos na escola houve o momento de avaliação dos conhecimentos prévios 
dos alunos com a aplicação do questionário pré teste. Onde se observou um nível  abaixo do 
esperado nas notas como se observa nas figuras 11, 12 e 13.  
 

Figura 11                                                                                                             Figura 12 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho ainda não está finalizado, mas conta com importantes resultados 
preliminares. Das duas escolas pesquisadas identificamos várias dificuldades enfrentadas pelos 
professores de Biologia.  Todos os professores concordaram que os jogos didáticos poderiam 
facilitar o aprendizado da disciplina e também citaram os conteúdos difíceis de trabalhar em sala 
de aula. Os dados preliminares da avaliação de viabilidade dos jogos com voluntários 
demonstraram a eficiência dos jogos educativos na progressão da capacidade de assimilação dos 
conteúdos com o uso de atividades lúdicas. No entanto, a realização da aplicação dos jogos nas 
turmas de ensino médio da escola estadual ficou comprometida devido limitações provenientes de 
imprevistos, onde só foi possível a avaliação dos conhecimentos prévios e aplicação dos jogos, o 
momento de avaliação da eficiência dos jogos ficou para outra oportunidade.     
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RESUMO  
 
Este trabalho tem com finalidade demonstrar que o 
aprendizado de forma lúdica pode facilitar o 
entendimento da sociedade em relação ao lazer, 
possibilitando a valorização do mesmo como algo 
essencial para o desenvolvimento humano. Em virtude 
disso, acadêmicos do curso de Gestão Desportiva e de 
Lazer do Instituto Federal de Educação Ciência, 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN pensaram na 
realização de um evento assistemático que englobasse 
vertentes do lazer, destacando aspectos relacionados à 
educação, cultura e esporte, que integrasse diferentes 
faixas etárias. O presente estudo é de natureza 
qualitativa enfatizando a pesquisa colaborativa, 
contribuindo com o diálogo do papel significativo do 

lazer na formação humana. Como forma de concretizar 
esta idéia, foi implantado o Lazer & Aprendizagem, 
evento que visava proporcionar vivências distintas da 
realidade social a qual estamos inseridos, valorizando a 
ludicidade. Como considerações do evento, podemos 
destacar os seguintes pontos: 1. Alguns participantes 
apresentavam certo receio na hora de brincar, mas, se 
sentiram atraídos pela forma lúdica de socialização do 
conhecimento pregado pelo evento; 2. A integração dos 
participantes entre si e com os monitores; 3. A satisfação 
dos participantes ao termino do evento. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Educação, Ludicidade. 

 

LEISURE AND LEARNING: A PLAYFUL WAY TO SOCIALIZE KNOWLEDGE  

ABSTRACT  
 

This paper is intended to demonstrate that 
learning through play can facilitate the understanding of 
society in relation to leisure, enabling the same value as 
essential to human development. As a result, the 
academic course in Sport and Leisure Management at 
the Federal Institute of Education, Science, Technology 
of Rio Grande do Norte - IFRN thought of holding an 
event encompassing unsystematic aspects of leisure, 
focusing on aspects related to education, culture and 
sport , belonging to different age groups. This study is a 
qualitative emphasis on collaborative research, 
contributing to the dialogue of the significant role of 
leisure in human development. In order to realize this 
idea, we implemented Learning & Leisure, an event that 
aimed to provide different experiences of social reality 
which we operate, enhancing the playfulness. 

Considerations of the event, we highlight the following 
points: 1. Some participants had some fear in play, but 
were attracted by the playful form of socialization of 
knowledge taught by the event; 2. The integration of 
the participants among themselves and with the 
monitors, 3. The satisfaction of participants at the end 
of the event. 
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LAZER E APRENDIZAGEM: UMA FORMA LÚDICA DE SOCIALIZAR CONHECIMENTOS 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com a influência da globalização e das mudanças sociais, a industrialização visa à 
fabricação de bens de consumo em massa, o que acaba por mecanizar a produção e as formas 
de trabalho. Assim, cada vez mais, a produção manual e/ou intelectual do homem fica à 
margem desse processo. A socialização do conhecimento perde sua capacidade referente a tal 
processo, passando a ser cada vez mais automática limitando o processo de aprendizagem do 
homem dentro de tais padrões sociais. Este mesmo processo também se dá pela má utilização 
do tempo e espaço do lazer pelas pessoas incluídas no sistema capitalista, que gerencia as 
formas de trabalho dentro de um padrão funcional de tarefas, o que demonstra o quanto o 
homem ainda é dependente deste sistema. Segundo Touraine, citado por Gomes (2008), os 
pilares do capitalismo são sustentados pela mão-de-obra assalariada, que não dispõe de outro 
recurso que não seja vender, em troca de um salário, sua própria força de trabalho (GOMES, 
2003, p. 49). 

O fator lúdico presente em diversas atividades de lazer, como as do referido trabalho, 
visa facilitar e implementar o processo de aprendizagem do homem, fazendo com que ele 
através deste meio, mude mesmo que de forma gradativa a sua formação como ser humano 
em relação a sua essência como um todo.  

 
O homem em sua atividade profissional está ligado somente a um pequeno 
fragmento isolado do Todo adquire apenas uma formação fragmentária; tendo 
eternamente nos ouvidos só o ruído monótono da roda que faz girar, nunca 
desenvolvem a harmonia do seu ser, e em lugar de imprimir em sua natureza a 
marca da humanidade, ele somente é um reflexo de sua profissão, de sua ciência. 
(SCHILLER apud MELO, 2003, p. 75). 
 

Em equidade a essa idéia surge o questionamento proposto por Melo, em Introdução 
ao Lazer (2003): “o lazer seria menos importante que a educação, a saúde e o saneamento?” 
Nesse sentido, de acordo com o autor citado, podemos afirmar que o lazer é um momento de 
ócio, de ficar em repouso, mas também de desenvolvimento, não sendo visto este 
pensamento como uma regra, mas sim uma possibilidade, diferentemente do trabalho que 
tem sempre tido maiores valores, por este estar ligado a certa obrigatoriedade e 
sobrevivência do homem. 

Entretanto, Camargo, em Educação para o Lazer, caracteriza em homo ludens e homo 
faber as principais formas de nomear o homem, que consiste respectivamente o trabalhar e o 
brincar. Sendo o primeiro visto pela sociedade capitalista como improdutivo e relaxado. Já o 
segundo, é visto como disciplinado, produtivo. O autor afirma que dificilmente pode haver a 
intersecção das duas características, porém, essa harmonia e coexistência é algo ideal. Pois 
como Camargo afirma, “[...] passar do o tempo de trabalho para o de lazer significa passar de 
uma situação de tensão, produtividade e artificialidade para outra, que supõem relaxamento, 
improdutividade e naturalidade [...]” (CAMARGO, 1998, p. 85). Para tanto, esse processo de 
migração se mantém em dificuldade. 

 KEY-WORDS: Leisure, Education, playfulness. 
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O lazer tem tido apenas uma visão de bem consumível, ou seja, uma indústria. Porém, 
essa visão não é totalmente negativa, haja vista que há um bom mercado, como afirma 
Werneck.  

O lazer ocupa hoje a pauta dos projetos de investidores, no setor privado, por parte 
dos governos ou mesmo os fundos de pensão. Em todo o mundo, portanto, a área de 
lazer e entretenimento vem atraindo investimentos consideráveis, multiplicando seu 
público e abrindo novos horizontes de desenvolvimento. (WERNECK apud GOMES, 
2003, p.74). 
 

Lazer e trabalho são necessidades de todo ser humano e por que não associar de 
forma bem elaborada estas duas necessidades – Trabalho e Lazer – a fim de promover o 
melhor desenvolvimento pessoal e social do ser humano? 

De acordo com estes conceitos, acadêmicos do 3° período do Curso de Gestão 
Desportiva e de Lazer do IFRN vêm oferecer o Projeto “Lazer & Aprendizagem”. Este projeto 
tem como intuito de contemplar o conhecimento através da cultura, do jogo, do lazer e 
entretenimento, criando um meio para a realização de ações, relacionando a aprendizagem e 
o desenvolvimento, incentivando a prática dos interesses do lazer: artísticos, intelectuais, 
físicos, manuais e sociais.  

O Projeto “Lazer & Aprendizagem” vem a partir dessa idéia de proporcionar aos seus 
participantes não só um processo de aprendizagem por meio de atividades lúdicas, mas fazer 
com que estes partícipes sejam capazes de socializar os conhecimentos adquiridos durante o 
evento, disseminando-os perante a sociedade, uma vez que é importante a valorização dos 
trabalhos manuais, físicos e intelectuais para o desenvolvimento do indivíduo como ser 
holístico.  

Não foi uma tarefa nada fácil, refletir sobre a relação entre lazer e trabalho, 
principalmente pela gama de conceitos existentes referentes a este assunto, conceitos que 
por vezes divergem, porém em outros momentos complementam-se. 

Como procedimentos metodológicos deste trabalho, procuramos a partir de uma 
pesquisa de caráter exploratório fundamentada em fontes bibliográficas da área do Lazer, 
identificar os aspectos negativos na atual formação social-cultural do homem que baseia-se 
em formas mecânicas de aprendizagem, prejudicando o desenvolvimento deste. Com o 
intuito de interferir de forma colaborativa neste processo buscamos a inserção do fator lúdico 
através do lazer na socialização de conhecimentos, pois segundo Camargo “[...] o lazer é um 
modelo cultural de prática social que interfere no desenvolvimento pessoal e social dos 
indivíduos” (CAMARGO, 1992, p. 71). Diante desta perspectiva, adotou-se a idealização de um 
evento que pudesse suprir essa necessidade de um aprendizado lúdico que proporcionasse ao 
ser humano um melhor desenvolvimento. 

A partir deste ideal constituiu-se o evento intitulado Lazer & Aprendizagem, que 
transcorreu no IFRN com a participação de 30 pessoas de diferentes idades - desde dez a 
sessenta anos. O evento iniciou-se com uma dinâmica de socialização seguida por oficinas 
temáticas, sendo as mesmas; O origami1, que se caracteriza como arte tradicional e secular 
japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou objetos com as 
dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. O xadrez, um jogo de 
tabuleiro de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores, tem objetivo de ensinar 
                                                           
1 Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
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regras básicas e estimular o raciocínio lógico. Arte com garrafa pet, a partir de uma simples 
garrafa proporcionando a construção de carros, puffs, bilboquê. Os jogos recreativos, que têm 
por objetivo recrear ou distrair através de atividades de integração que também desenvolvam 
os conteúdos de formação cognitiva, motora e de lazer. E por fim uma palestra sobre 
recreação hospitalar2, que é entendida como restabelecimento, restauração, recuperação; é a 
atitude mental de quem deixa fluir o aspecto lúdico da vida, conciliando a diversão e a terapia 
através de atividades e dinâmicas estabelecidas conforme a necessidade de cada paciente, 
tornando a passagem pelo hospital menos traumática. 

 
Considerações Finais 
 

Como resultado do evento Lazer & Aprendizagem, foi possível proporcionar uma 
alternativa de lazer para o grupo participante, com a perspectiva de despertar os mesmos 
para a diversão e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na oficina de Origami, pode-se constatar que houve uma concentração dos integrantes 
perante a atividade, porém, sem que os mesmos deixassem de sorrir e de brincar, uma vez 
que fora solicitada pelo monitor a participação voluntária de um dos integrantes que já 
conhecera uma forma de construir um origami diferente daqueles propostos para que os 
mesmo ensinassem aos demais. 

Na oficina de xadrez observou-se a integração de todos os participantes em relação a 
atividade proposta tendo em vista que a mesma foi apresentada aos mesmos de forma lúdica 
incentivando-os a interpretar o jogo como uma grande brincadeira respeitando o tempo de 
aprendizado de cada um deixando o caráter competitivo do jogo de lado.  

Na oficina de arte com garrafa pet, notou-se a descontração ligada a demonstração da 
criatividade de cada um dos participantes na confecção de brinquedos e objetos decorativos. 

Na oficina de jogos recreativos, onde foi enfatizado o caráter cooperativo 
espontaneamente, os participantes demonstraram-se extremamente descontraídos ao 
brincarem compreendendo a essência do que fora socializado. 

De acordo com as experiências vivenciadas, destacamos a importância da ludicidade 
para a aprendizagem do ser humano perante a sociedade. Incentivando assim, através das 
vivências de aprendizagem proporcionadas aos participantes, a sociabilização dos 
conhecimentos adquiridos durante o evento. O que contribuiu para o desenvolvimento dos 
mesmos, através da realização das atividades propostas. Integrando de forma espontânea a 
aprendizagem atingindo assim o principal objetivo do Projeto. 
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RESUMO 

O uso da tecnologia da informação no processo 
educacional é imprescindível nos dias de hoje. Tendo 
em vista essa necessidade, este artigo, tomando 
como base pesquisas feitas nas cidades de Acari, 
Currais Novos e Lagoa Nova, todas do estado do Rio 
Grande do Norte, descreve uma análise do uso da 

Tecnologia da Informação nos referidos municípios 
pelos professores da rede pública municipal e 
estadual. Foram entregues formulários aos docentes 
e com base nas respostas, foi possível a tabulação e 
interpretação dos dados recolhidos através de uma 
análise qualitativa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação, Informática na Educação, Escolas públicas, Professores.  

 
 
CHARTING OF USAGE OF IT IN SUPPORT TO THE EDUCATIONAL PROCESS BY THE TEACHERS 
OF THE PUBLIC SCHOOLS IN THE MUNICIPALITIES OF ACARI, CURRAIS NOVOS AND LAGOA 

NOVA (RN) 

ABSTRACT 

The usage of information technology within the 
educational process is essential today. Given this 
necessity, this article, based on research conducted in 
the municipalities of Acari, Currais Novos and Lagoa 
Nova, all on the state of Rio Grande do Norte, 
describes an analysis of the usage of information 

technology in these municipalities, by the teachers. 
Forms were applied to teachers and, based on the 
answers, it was possible the tabulation and 
interpretation of data collected through a qualitative 
analysis. 

 

KEY-WORDS: Computers in education, Information Technology, Public schools, Teachers. 
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MAPEAMENTO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO APOIO À EDUCAÇÃO 

PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE ACARI, CURRAIS NOVOS 
E LAGOA NOVA 

 
1. INTRODUÇÃO 

Sendo a computação uma ferramenta de uso geral e amplamente distribuída entre os vários 
setores da sociedade, o seu uso na educação pode proporcionar métodos de ensino 
diversificados, possibilitando um maior aproveitamento das informações transmitidas aos 
estudantes, e uma maior produtividade no trabalho do educador.   
Do contrário, quando usado de forma inadequada ou com a ausência do uso, gera o 
desinteresse dos alunos, já acostumados diretamente com a tecnologia em seu dia-a-dia. 
Além disso, em relação aos métodos mais modernos, pode haver uma limitação na apreensão 
de conteúdo, devido à velocidade com que as técnicas, teorias e métodos são atualizados 
nesses tempos de informação imediata.  
Devido a essa recente revolução, grande parte dos profissionais da área de educação, que têm 
à sua disposição equipamentos de informática, não possui treinamento técnico adequado 
para operação do sistema ou adequação de materiais e métodos educacionais para 
plataforma digital e virtual, deixando de lado essa tecnologia que pode contribuir no seu 
método de ensino, já que a mesma pode facilitar e economizar tempo, tornando o processo 
mais eficiente.  
Com isso em mente, o projeto a que se refere este artigo foi elaborado para avaliar a situação 
nas escolas publicas das cidades de Acari, Currais Novos e Lagoa Nova, onde os docentes 
questionados apresentaram deficiência na área de Tecnologia da Informação, mas se 
dispuseram a ampliar seus conhecimentos fora do ambiente educacional já que muitas não 
dispõem de tal tecnologia nas escolas. 
 
2. METODOLOGIA  

A princípio, foi feita a preparação da equipe executora, por parte do orientador, para 
estabelecer as formas e métodos a serem utilizados na pesquisa, introduzir os conceitos 
básicos do método científico e capacitar os orientandos em atendimento ao público e 
oratória, para uma efetiva coleta das informações necessárias à análise adequada dos dados.  
Com isso, foi decidido que a pesquisa seria de natureza descritiva, quanto aos objetivos, e um 
estudo de campo, quanto à metodologia. Além disso, a análise seria de forma qualitativa e por 
amostragem de 5% do total de professores, divididos por escolas, turnos e níveis de ensino. 
Em seguida foi feito um levantamento de dados, com os professores de toda a rede pública de 
ensino através de formulário padrão, apresentando 07 questões, todas discursivas com 
espaço para observação, voltadas ao uso da tecnologia no seu ambiente de trabalho e no seu 
dia-a-dia.  
Ao termino da aplicação dos formulários, foi possível iniciar a tabulação dos dados e começar 
a elaboração do artigo.  Para possibilitar uma maior compreensão, foram desenvolvidos 
gráficos, dos pontos mais relevantes, que mostram de forma clara a situação apresentada nas 
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escolas em relação aos docentes, e diante do obtido chega-se a uma conclusão de como está 
a relação de TI com a educação. 
 
3. DA PESQUISA 

Após a elaboração do projeto, foi iniciada a aplicação dos formulários nos referidos 
municípios, com o auxílio dos alunos pesquisadores residentes nas respectivas cidades. 
Apesar dos obstáculos encontrados, a boa receptividade, na maioria das vezes, tornou a 
pesquisa prazerosa diante do esforço realizado, tendo em vista que muitos educadores 
classificaram-na interessante, e não se constrangeram ao falar das suas necessidades diante 
da tal tecnologia. 
Ainda durante esse processo, foram encontrados alguns problemas, como a interpretação das 
questões, uma vez que os docentes diziam-se desatualizados na área de Tecnologia da 
Informação, possuindo apenas o conhecimento básico ou, em algumas vezes, nenhum 
conhecimento.   
Como ponto inicial de raciocínio, para compreendermos melhor o que os dados poderiam 
apresentar, foi utilizado como base outra pesquisa já concluída, que apresentava as 
informações obtidas diretamente com a administração das escolas da rede pública. Os 
formulários respondidos pela parte docente, explorada nesta pesquisa, foram tomados como 
a situação em que os mesmo se encontram atualmente. 
  
4. DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Após a coleta dos dados, foram efetuadas a tabulação dos dados, divididas em grupos de 
interesse e sua posterior análise, para assim chegar a um panorama da utilização de 
Tecnologia da Informação nas escolas públicas em estudo. 
 
4.1. Capacitação do corpo docente 

A princípio, os docentes foram questionados sobre o seu conhecimento em informática, e a 
tabulação dos mesmos permitiu transformá-los em dados percentuais que proporcionam uma 
melhor compreensão, como pode ser visualizado no Gráfico I. 
Com base nas respostas dos professores da rede pública em relação ao conhecimento na área 
de informática, constatou-se que mais da metade dos docentes considera ter um nível de 
instrução básico, adquirido por conta própria, através da prática, principalmente no acesso 
diário à internet. Um dos empecilhos encontrados pelos professores para se integrar no 
mundo digital é o fato desse meio está em constante mudança, e o pouco tempo disponível 
impede que os mesmos se atualizem, impedindo uma melhor dinâmica das aulas.  
Grande parte dos professores que confessaram já estarem habituados com os sistemas 
operacionais e demais softwares, só conseguiram atingir esse patamar por meio de cursos de 
informática, como o ProInfo1, ou por meio de um curso de extensão ofertado pelo IFRN 
Currais Novos, além de mini cursos que os mesmos se dispõem a pagar. Em muitas escolas são 
                                                           
1 Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

1727



PEREIRA ET (2011) 
 

 

essas pessoas as responsáveis pelos laboratórios de informática, auxiliando os outros 
professores e funcionários, tendo em vista que as escolas não contam com um instrutor ou 
técnico de laboratório em sua grade de pessoal. 
 

 
Gráfico I – Conhecimento em informática dos docentes  

 
O perfil dos professores que reconheceram apresentar um nível regular de conhecimento em 
informática caracteriza-se pela utilização do computador como ferramenta de apoio para 
pesquisas, visando o enriquecimento do material didático utilizado nas matérias lecionadas, 
porém eles deixam a desejar, pois não levam tal ferramenta para dentro da sala de aula, ou 
por falta de disponibilidade de equipamentos e programas ou por falta de competência na 
elaboração de material que atraia a atenção dos alunos, revelando a grande necessidade de 
aperfeiçoamento. 
Os 7% dos professores que declararam possuir conhecimento insuficiente na área, apontam 
como principal causa a falta de computadores à sua disposição, pois muitos desses docentes 
não possuem acesso a essa tecnologia, e alguns se declararam totalmente como leigos, não 
possuindo conhecimento algum. Uma minoria de professores vê que eles tinham certa culpa, 
uma vez que não procuravam  se familiarizar com essa ferramenta tão importante para o 
ensino aprendizagem.     
 
4.2. Utilização dos recursos computacionais 

Dentre os professores envolvidos na pesquisa apenas 12% deles afirmaram não utilizar o 
computador como apoio para suas aulas, fazendo uso de material impressos por extenso e 
alguns deles se auto definiram em uma expressão: “sou do tempo de papel e lápis”. Alguns 
docentes não usam essa ferramenta por falta de tempo e habilidade, visto que para organizar 
todo o material nas aulas, desperdiçaria um longo período que poderia estar sendo utilizado 
para aplicação da matéria. Os outros 88% dos docentes revelaram utilizar o computador como 
uma ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem, de maneiras bem diversificadas, 
especialmente em pesquisas, mas também no planejamento de suas aulas, como na 
elaboração de atividades, slides, vídeos e gráficos, na parte burocrática (planilhas de notas e 
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frequência), na aplicação de filmes, na busca por notícias e também no trabalho com alunos 
deficientes, que melhoraram significativamente seu rendimento após a utilização dos 
computadores.  
 

“Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 
Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto,  
de pensar e agir. O simples uso de um editor de textos mostra como 
alguém pode registrar seu pensamento de forma distinta daquela do texto 
manuscrito ou mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma 
diferente de ler e interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora 
como causa, ora como consequência, a um pensar diferente.” 

(FRÓES, 1998) 
 

De acordo com a pesquisa, foi apresentada uma grande diversidade de softwares utilizados 
pelos docentes, para lhes auxiliar no processo de elaboração de métodos de ensino-
aprendizagem.  Gráfico II. 
 

  
Gráfico II - Softwares mais conhecidos pelos docentes 

 

O pacote do MS Office foi constatado como o mais utilizado, uma vez que o Windows é o 
sistema operacional mais conhecido dentre os professores. Apesar de se sentirem 
familiarizados com o Word e PowerPoint, o Excel continua a ser um enigma para muitos, os 
quais perdem muito tempo solucionando problemas que poderiam ser facilmente resolvidos 
com o dado programa.  
Os navegadores de internet costumam ser usados frequentemente, e a preferência entre o 
Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explore varia de pessoa pra pessoa. Os softwares 
definidos como outros somam todos os pequenos programas, a maioria deles de disciplinas 
pertencentes à grade curricular das escolas. Apesar disso, muitos professores encontram 
dificuldades de encontrar programas que auxiliem diretamente no plano de aulas. 
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4.3. Necessidades de capacitação 

Analisando a necessidade de conhecimento em informática dos docentes, pode-se perceber 
que os mesmos precisam de um vasto aperfeiçoamento em todas as áreas, embora a grande 
maioria tenha dito que utiliza o computador diariamente. Alguns professores relataram que as 
suas maiores necessidades são tempo e acesso, visto que a tecnologia em questão precisa de 
prática e muitos não possuem computador em sua residência, alegando ter contato com o 
mesmo raramente, dificultando cada vez mais a conexão do docente com esse recurso 
pedagógico. Outra carência notória é a falta de cursos básicos, pois há professores que não 
sabem como usar softwares simples para a elaboração de atividades, o que possibilitaria uma 
maior produtividade das aulas e que prenderia indiretamente a atenção de seus alunos, já que 
a princípio os mesmos não estão acostumados a tal forma de apresentação de conteúdos. Há 
também a ausência de conhecimentos para manejo de pen drive habilidades com a internet. 
Quando perguntado do que os professores sentem mais falta, foi constatado que o maior 
problema é em relação aos próprios equipamentos de informática, pois muitos não oferecem 
um bom manuseio, estando sempre travando e acarretando o abandono, já que não há 
técnicos para a manutenção. 
 
4.4. Potencial da informática na educação 

Se tratando dos métodos de ensino que são ou podem ser melhorados com a informática, a 
facilidade em pesquisas é o ponto mais destacado pelos docentes, pois a internet é uma 
biblioteca didática e fonte inesgotável de informação. Outro ponto essencial é o 
aprimoramento da alfabetização, pois o computador desperta a atenção do aluno, tornando 
as aulas mais interessantes e atrativas. Esse recurso pedagógico complementa os aspectos 
cognitivos, afetivos e motores, auxilia no que diz respeito à aprendizagem da língua falada e 
escrita, colabora na interação dos professores e alunos e mantêm o educador atualizado, 
assim como o seu método de ensino.  
 
4.5. Estrutura atual e perspectivas  

Os docentes declararam que, em sua maioria, as escolas oferecem uma estrutura adequada, 
mas deixando a desejar em alguns aspectos. As demais escolas estão divididas em estruturas 
insuficientes, das quais não há espaço para que todos os equipamentos estejam disponíveis, 
em relação há laboratórios, ou até mesmo as que não têm uma boa estrutura para a 
realização das atividades auxiliadas com o uso de equipamentos de informática em sala de 
aula. 
A falta de computadores, diante da demanda de alunos, é um dos problemas que mais 
prejudicam a área da informática nas escolas. A partir dos dados, podemos perceber que as 
poucas aulas ministradas em laboratórios exigem uma organização específica, já que para 
fazer uso das mesmas, necessita-se de uma divisão dos alunos em grupos, tornando a aula 
possível e proveitosa.  Mesmo quando há equipamentos, os docentes não se sentem seguros, 
uma vez que não são suficientemente qualificados para ministrarem aulas de informática e 
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nem tem ajuda de instrutores nem técnicos de laboratório para orientá-los e deixá-los 
preparados nesse quesito, visto que quando usados os laboratórios, tais aulas não são 
voltadas a informática, mas as demais matérias. A Internet é citada na maioria das escolas 
como ferramenta quase exclusiva dos que fazem parte da secretaria.  
A carência de especialistas em manutenção agrava o caso por deixarem esquecidos os 
equipamentos que venham a apresentar problemas, sujeitos a ficarem parados, enquanto 
alguns alunos e professores poderiam estar fazendo bom uso deles.   
 
4.6. Computador e sociedade 

Abordando a questão do uso massivo dos computadores pelas novas gerações, de acordo com 
o ponto de vista do corpo docente, os discentes usam o computador, principalmente, como 
uma ferramenta de diversão, deixando de lado a verdadeira utilidade do mesmo para os 
alunos. Para a maioria dos professores, os jovens não estão preparados para entrar em 
contato com esse mundo tão atrativo e espetacular, já que eles são facilmente manipulados 
pela mídia. A informática ajuda os alunos a entrar no mundo da tecnologia, porém o 
conhecimento se torna limitado se esse recurso for usado apenas para distrações. Essa 
ferramenta vem a interferir na capacidade de raciocínio, quando o mesmo esquece os livros, 
uma vez que se torna mais fácil fazer pesquisas sobre determinados assuntos e ter um 
resultado imediato daquilo que se procura, sem grande dificuldade. 
 

A Informática deve habilitar e dar oportunidade ao aluno de adquirir 
novos conhecimentos, facilitar o processo ensino/aprendizagem, enfim ser 
um complemento de conteúdos curriculares visando o desenvolvimento 
integral do indivíduo. 

(MARÇAL FLORES, 1996) 
 

Nota-se na atualidade, que o computador é uma das ferramentas mais utilizadas na inclusão 
social, visto que é com ela que os educadores se atualizam e procuram maneiras mais eficazes 
de incluir alunos especiais na sociedade. 
Quanto às observações, alguns pontos foram relatados pelos professores: o primeiro e mais 
destacado por eles é o conteúdo virtual, o qual auxilia no planejamento pedagógico, o 
segundo foi quanto aos equipamentos utilizados pelas escolas, os mesmos não se mostraram 
adequados ao ensino com o auxilio da informática. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das pesquisas realizadas, obtemos um resultado que deixa clara a situação dos 
docentes quanto ao uso da Informática em seu âmbito de trabalho. A falta de computadores e 
o pouco conhecimento na área os tornam incapacitados de fazer uso de tal tecnologia para o 
benefício de seus discentes. Com isso, resta utilizar o que está disponível de antemão, sendo 
vistos como instrumentos ultrapassados, de certa forma. 
Os problemas apresentados são enfrentados com boas perspectivas devido ao constante 
desenvolvimento dessa área de tecnologia, havendo docentes que buscam o aperfeiçoamento 
constante, visando uma futura melhoria no método de ensino aprendizagem.  
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Com tais resultados, os pesquisadores planejam expandir o projeto inicial, criando um novo 
projeto para o ano de 2012, com a finalidade de oferecer treinamentos nas áreas que os 
docentes sentem dificuldade, oferecendo uma oportunidade para que os mesmo evoluam 
diante do seu papel de educador, abrangendo além dos conhecimentos já convencionais, 
novas perspectivas diante da exposição dessa tecnologia que só tende a englobar cada vez 
mais diversos âmbitos de trabalhos educacionais.      
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RESUMO 

Este artigo descreve detalhadamente a pesquisa realizada para mapear o uso e as necessidades de Tecnologia da 
Informação, no âmbito educacional, nas escolas pertencentes à rede pública de educação dos municípios de Acari, 
Currais Novos e Lagoa Nova, todos municípios do Rio Grande do Norte, a partir da perspectiva dos estudantes das 
referidas instituições. Os dados utilizados nesse estudo foram coletados através da aplicação de questionário padrão 
respondido por 5% dos 6860 estudantes matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino 
médio de todas as escolas públicas dos municípios citados que contemplam esses níveis de ensino. Com a análise dos 
dados, concluiu-se que, apesar da estrutura de tecnologia da informação estar presente nas escolas, a melhoria do 
aprendizado, que é o objetivo da implantação dessas ferramentas, está, na maioria dos casos, comprometida pelo 
mau uso e administração desses espaços por parte das instituições. Ao final da análise, pretende-se traçar caminhos 
de como se remediar as eventuais carências e lapsos no processo de ensino diagnosticados pela equipe de alunos 
juntamente com o professor orientador. 

PALAVRAS-CHAVE: Informática na educação, Tecnologia da Informação, Escolas públicas, Estudantes. 
 

CHARTING OF USAGE AND NEEDS OF IT IN SUPPORT TO THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
PUBLIC SCHOOLS IN THE MUNICIPALITIES OF ACARI, CURRAIS NOVOS AND LAGOA NOVA (RN), 

ON VIEW OF THE STUDENTS. 

ABSTRACT

This article describes research undertaken to map the needs and the use of information technology within education, 
in schools belonging to public education in the municipalities of Acari, New Corrals and Lagoa Nova, municipalities in 
Rio Grande do Norte, from the perspective of students of those institutions. The data used in this study were 
collected through a standard questionnaire completed by 5% of the 6,860 students enrolled on the 6 years of 
elementary school and the 3rd year of high school for all public schools in the municipalities mentioned that 
contemplate these levels of education. With data analysis, it was concluded that although the structure of 
information technology being present in schools, improved learning, which is the goal of deployment of these tools is 
in most cases, compromised by inappropriate use and administration these spaces by institutions. After the analysis, 
it is intended to tracing paths of how to remedy any deficiencies and lapses in the teaching process, as detected by 
the team of students together with mentor teacher.

KEY-WORDS: Computers in education, Information Technology, Public schools, Students. 
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MAPEAMENTO DO USO E DAS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO APOIO 
À EDUCAÇÃO PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE ACARI, CURRAIS NOVOS E LAGOA 

NOVA NA VISÃO DOS ESTUDANTES 
 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o aumento da disponibilidade de recursos relacionados à Tecnologia da 
Informação (TI) a preços mais acessíveis para a população em geral, seu uso tornou-se 
recomendado, às vezes até indispensável em algumas áreas específicas. Esse fato repete-se na 
educação, já que com o uso dessas ferramentas no processo educacional torna-se possível 
oferecer a todos aqueles envolvidos – educadores e estudantes – uma maior produtividade e 
aproveitamento das informações transmitidas. Embora esses recursos já estejam presentes em 
uma parcela significativa das instituições públicas brasileiras, a utilização deles como ferramenta 
de apoio ao ensino é, algumas vezes, limitada ou obsoleta. 
Essa dificuldade de adequar os novos instrumentos ao método convencional de ensino, presente 
na maioria das escolas, também pode ser encontrada nas escolas das cidades de Acari, Currais 
Novos e Lagoa Nova, onde na maioria delas há laboratórios, embora haja uma deficiência de 
pessoal qualificado para o seu uso, o que torna os laboratórios subutilizados no processo 
educacional do corpo discente das mesmas. 
Considerando que com a manipulação ideal dessa tecnologia, haveria uma melhor utilização do 
tempo dedicado ao ensino e consequentemente a possibilidade de proporcionar aos alunos um 
aprendizado mais abrangente e contínuo, sem ter que por diversas vezes prender-se a 
informações defasadas de livros não tão atuais, é que se torna necessário um melhor 
aproveitamento dos recursos de TI nesse procedimento. 
 
2. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada é um levantamento de natureza descritiva, quanto a seus objetivos, e um 
estudo de campo, considerando seu objeto de estudo (FONTE, 2011). A obtenção dos dados de 
interesse à pesquisa foi feita através da aplicação de questionário padrão, contendo questões 
fechadas que tratam de aspectos que dizem respeito à utilização da estrutura na escola por parte 
dos alunos e de docentes na questão da realização das aulas, ao uso feito por eles fora da escola 
e também ao conhecimento que os alunos têm de alguns softwares. Ao final do questionamento 
fechado, foram oferecidos aos alunos espaços adicionais para eventuais observações. A aplicação 
foi destinada a cerca de 5% do total de 6860 estudantes de todas as 59 instituições públicas de 
ensino das cidades de Acari, Currais Novos e Lagoa Nova. Somente foram consultados alunos 
dessas instituições matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino 
médio. As questões tinham como principal objetivo propiciar uma visão mais precisa da atual 
situação do uso da tecnologia da informação na educação nos municípios atendidos por essa 
iniciativa. Ao fim da coleta de dados, foi feita a análise das informações que ajudaram a montar 
um panorama da situação encontrada pelos pesquisadores em sua pesquisa de campo que 
servirá de base para futuros projetos de capacitação dos alunos e professores. 
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3. DA PESQUISA 

Inicialmente, houve uma preparação da equipe executora do projeto, sob as orientações do 
professor coautor, a fim de se estabelecer o contorno e técnicas a serem aplicados à pesquisa. 
Foram ainda introduzidos aos orientandos os conceitos básicos a respeito do método científico de 
pesquisa, noções de atendimento ao público e oratória. Tudo isso para uma efetiva coleta das 
informações, necessárias à análise adequada dos dados a ser realizada posteriormente. 
Com a elaboração do projeto concluída, os alunos pesquisadores produziram os formulários que 
foram dirigidos aos estudantes em todas as escolas que atendiam aos requisitos da pesquisa – 
alunos cursando entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio –, nos três 
municípios contemplados, com a ajuda de alunos voluntários residentes em cada cidade. 
As dificuldades enfrentadas durante a execução da pesquisa foram escassas, todavia devido a 
elas, os orientandos foram forçados a voltar repetidas vezes às escolas pesquisadas. 
No decorrer da pesquisa de campo, sempre esteve presente a dificuldade que grande parte dos 
alunos sentia em reconhecer termos técnicos relacionados à área de informática, esses dois 
problemas trouxeram uma pequena lentidão durante a aplicação dos formulários, dessa forma, 
atrasando o cronograma inicial. De qualquer maneira, a realização do trabalho não foi 
comprometida, já que os problemas foram prontamente sanados com ações por parte dos 
pesquisadores.  
Ao fim da pesquisa, todas as informações obtidas foram tabuladas e as mais relevantes, para o 
objetivo principal do estudo, foram transformadas em gráficos para que houvesse uma melhor 
visualização da realidade relatada pelos estudantes. Após a tabulação e geração de gráficos, a 
grupo de alunos pôs-se a realizar a análise dos dados. Além das questões fechadas, as 
observações que alguns alunos acrescentaram contribuíram para clarear ainda mais o cenário 
atual do uso que as escolas estão dando aos seus laboratórios e o que elas poderiam fazer para 
aperfeiçoar a transmissão de conhecimento aos estudantes. 
 
4. DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Já com todas as informações conseguidas através da pesquisa em mãos, computaram-se 
quantitativamente os dados presentes nos formulários por meio de planilhas, para que em 
seguida, com o intuito de melhor visualizar as informações e opiniões dos alunos, as planilhas 
fossem transformadas em gráficos. Com esses gráficos, avaliaram-se as condições em que se 
encontrava a estrutura de tecnologia da informação nas instituições de ensino dos três 
municípios atendidos pelo projeto. 
 
4.1 Destinações Do Uso 

Uma das primeiras preocupações que a iniciativa teve foi a de examinar, através do tipo de 
utilização, o estado em que se encontram os instrumentos de TI nas escolas analisadas. Ao 
responderem o questionário, mais da metade dos alunos afirmou que há uma lacuna deixada 
pela falta de aulas ministrada nos laboratórios, como se percebe no Gráfico 1. 
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Figura 1: Aulas ministradas nos laboratórios 

Esse fato denuncia a falha utilização dessas ferramentas para fins acadêmicos, que é o objetivo 
principal do Estado ao fornecer essa estrutura às instituições. Em contrapartida a esse escanteio 
de equipamentos disponíveis em algumas escolas, algumas outras instituições descobriram o 
verdadeiro valor concernente aos computadores que lhe foram entregues e iniciaram a 
integração das aulas convencionais ao mundo vasto de informações fornecido, de forma cada vez 
mais veloz, graças à utilização das ferramentas computacionais. 
 
4.2 Permissões Do Uso 

A segunda questão avaliada pelos alunos estava relacionada à permissão de acesso aos 
computadores e à internet no ambiente laboratorial escolar em horário inverso ao turno de aula. 

 
Figura 1: Permissão de acesso fora das aulas 
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Com a análise dessa segunda questão, verifica-se que, ao contrário da utilização acadêmica do 
espaço a qual aparece quase nivelada entre uso e desuso, quando se atenta para o uso desses 
meios para benefício do corpo discente, a leitura da Figura 2 nos permite notar que cerca de 80% 
dos laboratórios das escolas pesquisadas não estão disponíveis para acesso dos alunos mesmo 
que como caminho direto à aprendizagem, apesar de que, segundo os próprios alunos, na 
maioria desses laboratórios há pessoas que auxiliam e monitoram o uso desses computadores 
para que não haja uso indevido do equipamento. Essa informação aponta indícios de uma 
desconfiança na relação escola-aluno e uma divergência no discurso das escolas de que é 
oferecida aos alunos a chance de manusear os equipamentos, desde que para fins acadêmicos. 
 
4.3 Uso Da Internet Pelos Alunos Fora Da Escola 

Os alunos, que não têm a oportunidade de fazer uso dos equipamentos de TI na escola, disseram 
usar, no seu dia-a-dia, seja em casa ou em locais de acesso público, a internet para diversos fins, 
como foi descoberto a partir do terceiro tópico de análise. 

 
Figura 2: Uso rotineiro da internet 

Ainda foi revelado a partir desse tópico que, o receio por parte da instituição, em se confirmando 
a opinião dos alunos, não teria embasamento real, uma vez que os alunos se mostram, mesmo 
estando em seu horário livre no qual não são orientados a estudar, interessados em assuntos que 
dizem respeito às áreas de conhecimento geral e escolares (pesquisas gerais e para trabalhos), 
representando cerca de 70% do total de opiniões, superando os acessos às redes sociais, 
downloads e jogos online, como pode ser visto na Figura 3. 
 
4.4 Conhecimento De Softwares 

Colocando em foco o quarto tópico de análise – utilização e conhecimento prático em pacotes de 
aplicativos de escritório – é possível perceber que o corpo de entrevistados não possui 
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conhecimentos adquiridos de antemão ao uso de tais programas, e sim, conquistados com as 
necessidades encontradas no decorrer do uso. 

 
Figura 3: Conhecimento prático em pacotes de escritório 

 
Apesar da maioria dos estudantes questionados utilizarem bastante o editor de texto e avaliarem 
o próprio uso como bom, esses alunos afirmam pouco usar dos recursos oferecidos por 
ferramentas de apresentação de slides, todavia o grau de instrução desse aplicativo também é 
considerado bom por eles. Explorando as possíveis causas desse fenômeno, a pouca utilização 
desse recurso pode ser dada pela carência de equipamentos de projeção necessários para tais 
apresentações e a boa qualidade de manuseio pode ser provavelmente explicada pelo tipo 
interface gráfica intuitiva que esse gênero de programa geralmente apresenta. 
Assim como o apresentador de slides, a planilha eletrônica é também pouco utilizada – 
totalizando menos que um terço do total de alunos –, porém, ao contrário do primeiro, o seu uso 
é dito regular pelo corpo discente que se serve dessa aplicação. As fórmulas complexas e a 
utilização de uma linguagem simbólica para geração de tabelas e gráficos dá fundamentação a 
uma hipótese que pode vir a justificar o conhecimento superficial que esses estudantes possuem 
em relação a esse tipo de programa. 
Partindo dessa conclusão, acrescenta-se ainda que futuros profissionais que não tenham 
conhecimento prático nesses programas, ou não saibam navegar na internet plenamente terão 
dificuldades em se qualificar em uma entrevista de emprego que exija tais habilidades (VALIN, 
2009). 
 
4.5 Observações Adicionais 

Findada a análise das questões fechadas, iniciou-se a leitura e exame das observações com as 
quais alguns alunos contribuíram. Foi percebido através delas que em sua grande maioria estão 
presentes reclamações a respeito da proibição – termo usado em alguns textos – do uso dos 
laboratórios reafirmando e elucidando a situação verificada anteriormente com as questões 
objetivas. Nesse cárcere invisível, por assim dizer, em que as escolas mantêm as ferramentas 
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computacionais, jamais se conseguirá uma facilitação na apreensão do conteúdo por parte do 
corpo discente. 
Cabe às escolas perceberem que a mudança tecnológica apenas cria novos espaços de 
possibilidades a serem, então explorados e o educador precisa acompanhar a evolução 
tecnológica para que o processo-ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz (AGUIAR; 
HERMOSILLA, 2006). 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS FUTURAS 

Ao fim da ida às escolas, observou-se que ainda há uma grande deficiência por todas as partes 
interessadas com a melhoria do ensino. No caso da administração das escolas, houve certo 
descaso em relação à vistoria do que estava sendo feito durante a pesquisa. No olhar voltado 
para o comportamento dos alunos, percebeu-se que não havia uma comunicação estabelecida 
entre eles e a escola fazendo com que existissem disparates entre os dados passados por cada 
uma das partes. Atentou-se também para a falta de motivação que os estudantes tinham e 
demonstravam em observações. 
Levando em consideração o que foi observado pelos pesquisadores e as informações passadas a 
eles, chegou-se à conclusão de que as escolas poderiam repensar a utilização dos laboratórios 
para um maior uso dos estudantes para fins didáticos, pois isso iria melhorar o desempenho 
acadêmico dos mesmos, tanto por disponibilizar um universo de novas informações, quanto por 
trazer a eles um maior interesse pelas aulas, resolvendo a falta de motivação anterior. A 
proibição do acesso aos ambientes poderia ser corrigida com o preparo de pessoal especializado 
na área de informática a fim de garantir o bom uso dos equipamentos, monitorar as atividades 
realizadas pelos alunos e fornecer eventual suporte para alguma dificuldade que possa aparecer. 
Tendo em vista sanar os problemas encontrados no quadro atual, o grupo executor planeja 
expandir o projeto inicial e criar um projeto de extensão, no ano de 2012, para levar a essas 
escolas um treinamento específico sobre utilização dos computadores e consequentemente 
alguns programas que auxiliarão tanto os professores a transmitir melhor o seu conhecimento 
como também para os alunos que realizarão de forma mais eficaz suas pesquisas e trabalhos. A 
partir daí será possível concretizar o verdadeiro valor concernente aos computadores e demais 
equipamentos de TI que o Estado ao oferecer a essas instituições espera como retorno: a 
melhoria do ensino no país. 
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MORAR NO CAMPO E ESTUDAR NA CIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO IFRN – CAMPUS JOÃO CÂMARA. 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir alguns pressupostos teórico-metodológicos do estudo intitulado: morar 
no campo e estudar na cidade: desafios e perspectivas dos estudantes do ensino médio integrado, o qual está sendo 
desenvolvido por meio do PIBIC-EM no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN/Campus João Câmara), tendo a orientação e coordenação do Prof. Dr. Márcio Adriano de Azevedo. Para a 
realização da pesquisa, adotamos alguns procedimentos de pesquisa, como a revisão da literatura, a análise 
documental, a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas junto aos estudantes do ensino médio 
integrado (Cooperativismo e Informática), residentes no campo. Com a realização da pesquisa, esperamos mapear as 
principais dificuldades e perspectivas dos discentes que moram no campo e cursam o ensino médio integrado no 
IFRN, bem como contribuir para a compreensão teórico-metodológica do trabalho e da pesquisa como princípios 
educativos. Ao envolver estudantes do ensino médio e da graduação em atividades dessa natureza, estaremos 
permitindo ainda a integração, o fomento e o amadurecimento do senso crítico-reflexivo e científico dos estudantes, 
bem como ampliando e fortalecendo as práticas de iniciação científica no âmbito da instituição. 

 
LIVING IN THE FIELD AND STUDY IN THE CITY: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS IN INTEGRATED IFRN - JOHN CAMPUS CAMERA. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss some theoretical and methodological assumptions of the study entitled: live in the 
country and studying in the city: challenges and prospects of integrated high school students, which is being 
developed through PIBIC-IN at the Federal Institute of Education Science and Technology of Rio Grande do Norte 
(IFRN / East London Campus), with the guidance and coordination of Prof.. Dr. Márcio Adriano de Azevedo. For the 
research, we adopt some research procedures, such as literature review, document analysis, the use of 
questionnaires and semi-structured interviews with students of high school integrated (and Cooperative Computing) 
residing in the field. With the research, we hope to map out the main problems and prospects of students who live in 
the countryside and secondary school students in integrated IFRN as well as contribute to the understanding of the 
theoretical and methodological work and research and educational principles. By involving students in high school 
and graduation activities of this nature, we are also allowing the integration, development and maturation of critical 
thinking and scientific-reflective students, as well as expanding and strengthening the practices of undergraduate 
research within the institution. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A pesquisa científica exige um debruçar-se amplo, complexo e não pode desenvolver-se em 
uma aura superficial de conhecimentos. De acordo com os estudos de Severino (2004), 

 
A ciência, enquanto conteúdo de conhecimentos, só se processa como 
resultado da articulação do lógico com o real, da teoria com a realidade. Por 
isso, uma pesquisa geradora de conhecimento científico e, 
consequentemente, uma tese destinada a relatá-la, deve superar 
necessariamente o simples levantamento de fatos e coleção de dados, 
buscando articulá-los no nível de uma interpretação teórica (SEVERINO, 
2004, p. 149). 

   
Nessa perspectiva, buscamos, inicialmente, apropriar-se da compreensão de que a construção 
do conhecimento, além de exigir um elevado nível de intelectualidade, também depende de 
uma visão crítica e apurada de mundo, que se fermenta em âmbito acadêmico. Para Leite 
(1994), 

 
O conhecimento acadêmico não constitui um produto estático, realidade tão 
simples quanto possa parecer de imediato. Não é uma conjunto isolado de 
informações, mas um conjunto comprometido com uma determinada visão 
de mundo, que se manifesta no próprio processo de investigação do real 
(LEITE, 1994, p. 11). 

  
A pesquisa enquanto prática científica deve perseguir a rigorosidade científica exigida para o 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, mas também instigar na integração com o ensino 
e com a extensão algumas atividades que a fundamentem como um princípio educativo, 
conforme orienta o projeto político-pedagógico do IFRN, o qual encontra-se em processo de 
construção.  
Para tanto, é importante que não se perca de vista que o “[...] o processo de produção do 
conhecimento é um processo de interferência do homem sobre o real e do real sobre o 
homem; isto é, um processo de interação que envolve o sujeito e o mundo” (LEITE, 1994, p. 
14). Nesse contexto, os espaços acadêmicos são um locus privilegiado para se amadurecer a 
construção do conhecimento científico. No ensino médio integrado a pesquisa poderá 
contribuir para que os estudantes exercitem os primeiros fundamentos da prática científica, 
conhecendo as suas origens e alguns procedimentos teórico-metodológicos que poderão ser 
adotados nas atividades escolares.  
Inicialmente, percebemos a necessidade situar os estudantes acerca das vertentes e das 
concepções científicas, como o positivismo comtiano e a crítica marxista. A primeira, está 
associada aos métodos das ciências naturais, buscando na observação dos fatos e nos 
experimentos revelar e/ou oferecer algumas respostas pautadas nos procedimentos lógicos e 
exatos. Partem do pressuposto de que os homens estão condicionados às leis naturais e de 
que, por isso mesmo, as ações humanas e a vida em sociedade não comprometem a 
possibilidade da ciência estar neutra no processo de investigação. 
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A busca do conhecimento positivo, do conhecimento fundado na observação 
do fato e na experimentação leva à defesa da existência de um método único 
de investigação do real. Isso significa que, independente do objeto de 
conhecimento, seja ele exato, natural ou social só existe uma forma, uma 
metodologia de investigação capaz de compreender o objeto (LEITE, 1994, p. 
16). 

 
Percebemos, assim, que a concepção comtiana situam os seres humanos e vivos em um 
processo unilateral de investigação. A neutralidade da ciência, nesse caso, é defendida pelo 
seu caráter experimental e positivo. A outra vertente é a concepção crítica da ciência que, ao 
contrário da positivista, é resultado do materialismo histórico dialético, podendo ser 
compreendido como o caminho teórico que a aponta a dinâmica do real na sociedade em 
meio às  suas buscas históricas e materiais. Desse modo, 

 
A expressão “material” em Marx é usada simplesmente para designar as 
condições primárias da vida humana. São dois os conceitos fundamentais que 
resumem o materialismo dialético, conceitos que encarregam um alto grau 
de totalidade: Modo de Produção e Formação Social.(MINAYO, 1999, p. 67). 

 
Baseada nas idéias marxistas, a concepção crítica inaugura a discussão sobre a função social 
do conhecimento, percebendo, dessa forma, que o ser humano exerce um papel múltiplo,  
dada a sua condição física, biológica, material, existencial, espiritual e ideológica e, por isso 
mesmo, a hipótese de o homem ser e exercer um papel  neutro em sociedade e na sua 
relação com a natureza é completamente inadimissível. Ademais, o ser humano é resultado 
de um processo histórico e cultural. 

 
A consciência histórica torna-se exigência fundamental do processo dialético 
de aproximação do real. Por intermédio da consciência histórica, o sujeito 
deixa de ser um “eu individualista” e assume a postura de um sujeito social, 
porque a histótia permite que os homens encontrem “as transformações do 
sujeito da ação no relacionamento dialético homem-mundo, (...) as 
transformações da sociedade humana” (Goldmann, 1978, p. 23). [...] Nesse 
sentido, a realidade social não pode ser entendida como uma soma de partes 
isoladas (LEITE, 1994, p. 21). 

  
A concepção crítica provoca e influencia uma nova perspectiva metodológica de investigação 
científica, especialmente na pesquisa social e humana, dada a complexidade, dinâmica e 
dialeticidade do homem, da sociedade e do ser humano com a sociedade no contexto 
histórico, existencial e material. “A história é o movimento de um conteúdo, engendrando 
diferenças, polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos, e resolvendo-os (ou não)” 
(LEFEBVRE, 1983, p. 22). Nesse contexto de produção, percebemos que a pesquisa enquanto 
movimento da construção do conhecimento científico enquadra-se em diferentes métodos e 
abordagens de investigação. 
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2. PARA COMPREENDER A PESQUISA QUALITATIVA 
 
A pesquisa morar no campo e estudar na cidade: desafios e perspectivas dos estudantes do 
ensino médio integrado está fundamentada na abordagem da pesquisa qualitativa, 
associando-se às ciências sociais e humanas. Nesse sentido, a abordagem de investigação 
qualitativa, cujos dados só fazem sentido através do detalhamento lógico desencadeado pelo 
pesquisador, coloca-o em contato direto com a situação investigada.  
Essa abordagem nas ciências sociais e humanas trata a realidade como não quantificável, 
embora considere aspectos quantitativos como suporte para os dados qualitativos. Desse 
modo, pode-se desenvolver uma análise qualitativa de um gráfico, de uma tabela, entre 
outros instrumentos geralmente analisados pela ótica quantitativa. Bogdan e Biklen (1994) 
ressaltam que, 

 
[...] A investigação qualitativa é um termo genérico que agrupa 
diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 
características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 
que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 
locais e conversas e de complexo tratamento estatístico. (BOGDAN & 
BIKLEN, 1994, p. 6). 

 
Nesse particular, os estudos de Minayo (2003, p. 21-22) acentuam que a pesquisa qualitativa 
“[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Em estudos anteriores, 
Minayo (1999, p. 22) enfatiza, ainda, que a metodologia de pesquisa qualitativa implica e “[...] 
inclui concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 
compreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador”. Desse modo, a 
pesquisa com os estudantes do ensino médio devem ser orientadas por meio de atividades e 
técnicas que permitam a compreensão dos estudantes em seu nível de formação, ainda 
situado no campo da iniciação e do trabalho escolar educativo. 
Esse potencial criativo, em nossa compreensão, envolve a maturidade intelectual, o rigor e a 
capacidade de produção científica, a capacidade lógica, crítica e o envolvimento 
efetivo/afetivo do pesquisador e dos colaboradores com o objeto e/ou sujeitos de pesquisa. 
“Se a teoria, se as técnicas são indispensáveis para a investigação social, a capacidade e a 
experiência do pesquisador jogam também um papel importante” (MINAYO, 1999, p. 23). 
 
 
3. A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: DELIMITANDO O OBJETO 
 
A pesquisa é um processo intencional e um ofício racional e, conforme vimos, exige a 
definição conceitual e teórico-metodológica. Para analisar as condições do trabalho discente, 
em particular do campo, matriculados no ensino médio integrado do IFRN/Campus João 
Câmara, fundamentaremos os nossos estudos na perspectiva crítica da ciência por meio da 
abordagem qualitativa.  
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Para tanto, elegeremos alguns procedimentos teórico-metodológicos que possibilitarão o 
desenvolvimento do estudo, o qual será fundamentado em revisão da literatura, análise 
documental, aplicação de questionários e entrevistas com os estudantes do ensino médio do 
referido Campus que moram no campo. “A escolha do que estudar implica sempre ter acesso 
aos sujeitos envolvidos no estudo, bem como a avaliação das possibilidades de conseguir esse 
acesso” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 87).  
Em nosso contexto, acreditamos que dois fatores reforçam a escolha: primeiro, porque já 
dispomos de diversos estudos na área geral da pesquisa – educação do campo – e em 
segundo, porque temos produções e experiência acadêmico-científica (AZEVEDO; SOUZA, 
2005; AZEVEDO; QUEIROZ, 2006; AZEVEDO; QUEIROZ; SOUZA, 2008). 
Conforme já afirmamos, quanto aos procedimentos de coleta de dados para a realização do 
nosso estudo, definimos que a revisão bibliográfica, a análise documental, a aplicação de 
questionários e as entrevistas serão imprescindíveis para a consecução dos objetivos. As 
entrevistas são importantes porque através delas, os sujeitos entrevistados externam os seus 
afetos, experiências, vivencias, recordações, emoções, crenças, frustrações e construções 
pessoais. Mas há um outro aspecto relevante na entrevista que não pode ser desconsiderado 
pelo pesquisador. Os estudos de Ludke (1986) ressaltam que, 

 
Há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não-verbais, 
hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não-verbal 
cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que 
foi efetivamente dito. Não é possível aceitar plena e simplesmente o discurso 
verbalizado como expressão da verdade ou mesmo do que pensa ou sente o 
entrevistado (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 36). 
 

Para realizá-las, faremos uso das entrevistas semi-estruturadas, as quais se constituem de 
uma série de perguntas abertas, proferidas em ordem prevista, possibilitando ao 
entrevistador alterar esta ordem, conforme a necessidade de melhor esclarecimento das 
respostas dos entrevistados. A sua flexibilidade possibilita “um contato mais íntimo entre o 
entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de seus 
saberes, bem como de suas representações, de suas crenças, de seus valores” (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 189).  
A análise documental tem desempenhará uma função crucial no processo de construção da 
pesquisa, tendo em vista que a nossa proposta situa-se na linha de políticas de educação, 
onde os sujeitos estão direta ou indiretamente influenciados e/ou norteados por leis, normas, 
decretos, portarias, entre outros. Os questionários também serão utilizados em nossos 
estudos e, sobre essa particularidade, percebemos que 

 
Dentre as vantagens desse tipo de questionário padronizado – diz também 
uniformizado –, pode-se lembrar que se mostra econômico no uso e permite 
alcançar rápida e simultaneamente um grande número de pessoas, uma vez 
que elas respondem sem que seja necessário enviar-lhes um entrevistador. A 
uniformização assegura, de outro lado, que cada pessoa veja as questões 
formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e acompanhadas da 
mesma opção de respostas, o que facilita a compilação e comparação das 
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respostas escolhidas e permite recorrer ao aparelho estatístico quando se 
chega o momento da análise (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 183-184). 

 
Para a sistematização do nosso trabalho, analisaremos e confrontaremos os resultados 
obtidos na revisão da literatura, na análise documental, na aplicação dos questionários 
padronizados e nas entrevistas, passando, dessa forma, para a análise dos dados e a escrita do 
relatório de pesquisa. Ao discutir sobre o assunto, Gomes (2003) esclarece que, 

 
Na medida em que estamos tratando de análise em pesquisa qualitativa, não 
devemos nos esquecer de que, apesar de mencionarmos uma fase distinta 
com a denominação “análise”, durante a fase de coleta de dados a análise já 
poderá estar ocorrendo (GOMES, 2003, p. 68). 

 
E citando Minayo (1992) enfatiza que para que esse processo desenvolva-se satisfatoriamente 
é necessário superar três obstáculos. Em primeiro lugar não julgar transparentes todas as 
conclusões imediatas. Em segundo, que a pesquisa não restringe-se às técnicas e aos 
métodos, o que acaba fragmentando o trabalho e, por último, superar a dificuldade que 
geralmente os estudantes de iniciação científica e até mesmo de pós-graduandos geralmente 
apresentam, no sentido de não articular a fundamentação teórica aos dados coletados no 
campo empírico, bem como junto aos sujeitos de pesquisa. Pautando-se, ainda, nos estudos 
de Minayo (1992), Gomes (2003) aponta três finalidades para essa etapa, destacando que se 
deve, 

 
[...] estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar 
o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto 
cultural da qual faz parte. [...] (GOMES, 2003, p. 69). 

  
Os dados serão analisados pela equipe executora do projeto, a saber: três professores 
pesquisador com doutoramento na área temática do projeto, uma bolsista de graduação e 
quatro bolsistas do ensino médio integrado (cooperativismo e informática) do Campus João 
Câmara. Todos os membros do projeto fazem parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Diversidade (NEPED/IFRN/Campus João Câmara). 
Inicialmente, os bolsistas estão sendo orientados sobre o processo de iniciação científica, por 
meio de estudos individuais, coletivos e exposições que tratam de aspectos teórico-
metodológicos do estudo. Os temas centrais desses estudos versam sobre as técnicas de 
pesquisa numa abordagem qualitativa, o ensino médio integrado, o ensino médio no campo, 
as políticas voltadas para o ensino médio, a política de educação do campo, entre outros. Com 
relação à analise documental, serão discutidos alguns marcos legais da política de educação 
do campo, do ensino médio e do ensino médio integrado.  
Após o levantamento quantitativo dos estudantes do ensino médio integrado do Campus João 
Câmara que moram no campo, a equipe definiu alguns critérios para o procedimento de 
entrevista, bem como para a definição do roteiro e de aplicação dos questionários, visando 
identificar as dificuldades e as perspectivas dos estudantes que cursam o ensino médio 
integrado. 
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 Após a coleta e análise dos dados, os resultados da pesquisa serão consolidados no relatório 
formal, o qual será encaminhado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, à coordenação de 
pesquisa do Campus, além de ser comunicada à comunidade acadêmica do IFRN/Campus João 
Câmara e aos municípios que subsidiaram a pesquisa empírica. De acordo com o projeto 
político-pedagógico do IFRN – o qual se encontra em processo de construção – a pesquisa 
como um princípio educativo pode contribuir para despertar juntos aos estudantes a vocação 
científica, estimulando a formação de novos pesquisadores, o que inclusive, é um dos 
objetivos do IFRN. 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Vimos que a pesquisa científica abrange um universo teórico-metodológico demasiadamente 
amplo e que, discutir e compreender alguns dos seus aspectos, especificamente em educação, 
contribui para o amadurecimento intelectual e para práticas de pesquisa que, no ensino 
médio e na graduação se constituem como um processo de iniciação científica e que 
contempla a triangulação entre o ensino, a pesquisa e práticas de extensão que poderão ser 
uma decorrência dos desdobramentos do estudo. 
Ao inserir os estudantes do Ensino Médio e de graduação neste projeto, não só estaremos 
fomentando práticas de pesquisa como princípio educativo e de iniciação científica, como 
também estaremos contribuindo para estes possam dialogar com seus pares, podendo ainda 
fazer uma leitura socioeconômica e política da região onde moram e estudam, delineando e 
subsidiando a construção de indicadores que sinalizem à formulação de ações que fomentem 
a educação no ensino médio com qualidade social, emancipatória e que integre o sujeito do 
campo num processo educacional politécnico, dando-lhe ainda perspectivas de inserção no 
mundo do trabalho conforme a vocação profissional da região do Mato Grande.  
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RESUMO  
 

A presente pesquisa visa identificar as 
dificuldades encontradas pelos alunos participantes do 
PROEJAFIC, realizado pelo IFRN Campus Mossoró, em 
parceria com os municípios de Areia Branca e Baraúnas, 
no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo 
em que busca a integração do alunado desse campus, 
estudantes de ensino médio, nas modalidades técnico 
integrado e subsequente, como auxiliares e facilitadores 
da aprendizagem. A proposta visa suprir o déficit de 
desempenho dos alunos do PROEJAFIC, uma vez 
percebida as dificuldades nas disciplinas técnicas e 

básicas. Necessidades estas, interpretadas a partir da 
análise de dados obtidos na aplicação de questionários 
com os estudantes, bem como vivências pedagógicas 
realizada com estes, nas cidades de Areia Branca e 
Baraúnas. Nessa perspectiva, espera-se alcançar 
melhorias nos índices qualitativos no que se refere ao 
programa, almejando resultados que possibilitem 
acréscimo de auto-estima, qualidade de vida e a 
conseqüente inclusão destes alunos na sociedade. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: PROEJAFIC; ensino-aprendizagem, alunos. 
 

 
THE STUDENT BODY PROEJAFIC OF CAMPUS MOSSORÓ/IFRN 

 
ABSTRACT  
 

This research aims to identify the difficulties 
found by students who participate in the PROEJAFIC, 
held by IFRN-Campus Mossoró, in partnership with the 
towns Areia Branca and Baraúnas, in the teaching-
learning process, at the same time that seeks 
integration of the students from this campus, middle 
school students, in the modalities Integrated technical 
and subsequent, as helpers and facilitators of learning.  

The proposal aims to fill the shortfall in 
performance of students from PROEJAFIC, once 

perceived difficulties in technical and basic matters. 
Needs that were interpreted from the analysis of data 
obtained from questionnaires with students, as well as 
pedagogical experiences made with them in the cities of 
Areia Branca and Baraúnas. From this perspective, it is 
expected to achieve qualitative improvements in 
regards to the program aiming for results that enable 
increased self-esteem, quality of life and the 
consequent inclusion of students in society. 

 
 

 KEY-WORDS: PROEJAFIC, teaching-learning, students. 
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O CORPO DISCENTE DO PROEJAFIC NO CAMPUS MOSSORÓ/IFRN 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento econômico, a globalização e o surgimento de uma civilização 

baseada no conhecimento estão promovendo uma demanda cada vez maior de profissionais 
qualificados, o que implica numa atenção priorizada e urgente para à educação.  

No Brasil, a preocupação com a educação só virou política de governo nos anos 30, 100 
anos depois de outros países latino-americanos e 150 anos depois da Europa. Como resultado, 
amargamos indicadores vergonhosos: em 1960, 46% da população brasileira era analfabeta e 
metade das crianças e jovens de 7 a 14 anos estava fora da escola. Hoje, o analfabetismo está 
em torno de 11% e quase não há crianças fora da escola, mas o grande desafio agora é pela 
qualidade.  

O déficit de ensino atinge bruscamente a maior parte da população matriculada nas 
instituições da rede pública de ensino, com destaque para os jovens e adultos que não 
possuem conclusão de ensino médio, ou ainda, de ensino fundamental. Assim, com o intuito 
de oferecer uma nova oportunidade de concluir os estudos, à medida que participavam de um 
projeto de qualificação profissional, foi criado o Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos- Formação Inicial e Continuada – PROEJAFIC, numa ação conjunta dos Institutos 
Federais e gestores municipais, com o intuito de facilitar a inserção desses alunos no mercado 
de trabalho.  

Apesar da nova oportunidade oferecida para a conclusão do Ensino fundamental e, 
principalmente, da retomada dos estudos, ainda é possível observar um alto índice de evasão 
e um acentuado grau de dificuldade de aprendizagem. Tais dificuldades possuem muitas 
causas. Dentre elas, o contexto emocional vivido pelo aluno em casa, com a família, no 
trabalho ou até mesmo na escola ou às questões de metodologia de ensino utilizadas pelo 
professor na sala de aula.  

É nessa perspectiva que se verifica a necessidade de maior apoio pedagógico aos 
alunos a fim de promover uma maior interação entre os participantes do PROEJAFIC, isto é, 
entre professores da formação técnica e da formação básica, além dos próprios estudantes. 
Isso é fundamental para a realização de um programa que acompanhe e associe as práticas 
realizadas em ambas as instituições (Federal e Municipal) e que sejam condizentes com a 
realidade dos alunos, uma vez que, com o planejamento conjunto dos professores haverá 
uma maior possibilidade de alcançar um rendimento positivo ao fim do curso. 

O professor-pesquisador é a solução para conhecer a classe, que se apresenta cada vez 
mais heterogênea. A necessidade de dar aos alunos um tratamento diferenciado, atividades 
de diferentes graus de dificuldade, leituras variadas, dinamismo nas atividades e avaliação 
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constante criam maiores condições dos alunos perceberem que o progresso em seu processo 
ensino-aprendizagem será mais objetivo e de maior valor. 

Para alcançar tal objetivo, entretanto, seria necessária uma disponibilidade maior de 
tempo por parte dos professores para realizar um melhor acompanhamento escolar, 
disponibilidade esta, inviável devido à extensa carga horária destes e ao significativo número 
de alunos, o que exige uma maior quantidade de professores ou auxiliares dos quais a escola 
não oferece. 

Sendo assim, neste artigo são apresentados aspectos relevantes relacionados ao 
desempenho dos alunos além de propostas de maturação do processo ensino aprendizagem. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Programa de formação inicial e continuada de jovens e adultos representa um 
desafio pedagógico principalmente em virtude da metodologia educacional vigente que tem 
seu foco na formação profissional, muitas vezes minimizando os saberes imbuídos nos 
indivíduos ao longo da vida, o que distancia o educador do educando, dificultando a 
promoção do diálogo e a produção do conhecimento.  

A educação definida por Paulo Freire vê o conhecimento como um instrumento para a 
ação mais eficaz dos homens sobre o mundo. Esta ação tem sempre uma marca: mudança ou 
continuidade. Portanto, não é nunca um ato neutro. Sendo assim, quando se dirigem a uma 
escola, os jovens e adultos não se encontram «vazios», como muitas vezes a escola acredita. 
Eles trazem sua cultura e historicidade no qual deve ser respeitada e valorizada pelos 
docentes para enriquecimento de todos os envolvidos, desde o professor ao aluno mais 
simples na sua formação de vida. 

Na concepção político-filosófica de Paulo Freire, essa educação é aquela que 
reconhece a pluralidade de experiências que o educando jovem e adulto traz de sua vida, 
articulando sua vivência, detectando sua realidade e seus saberes para a partir deles ampliá-
los, permitindo uma leitura crítica do mundo e uma apropriação e criação de conhecimentos 
que melhor capacitem o educando à ação transformadora de sua realidade social. 

Paulo Freire como intelectual orgânico e, mais do que isso, como militante político, ao 
colocar seus conhecimentos em prática, valorizando o homem do povo, aprendendo com a 
vida, formando educadores engajados e respeitadores da experiência e da sabedoria popular, 
transformava valores, atacava o sistema de acesso a cargos e posições sociais, o autoritarismo 
e a hierarquização nas relações. Revoltava-se contra o poder constituído, do fascínio 
capitalista, valorizando o popular, a abertura para o diálogo com os diferentes e com os 
adversários para melhor homem e a natureza. 
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O Fórum PROEJA SUL II, realizado em Santa Catarina, em setembro de 2010, constatou 
que os sujeitos da EJA veem-se numa posição de quem não tem conhecimento, assumindo 
uma característica de desvalia. 

Essa noção de desvalia percebida pelo sujeito é, portanto, construída na sua relação 
com o mundo e com o outro e, segundo Paulo Freire (1987), para que nos processos 
educativos dialógicos e emancipadores possamos contribuir para a construção de uma outra 
auto-imagem dos sujeitos é fundamental que acima de tudo “(...) creiamos nos homens 
oprimidos. Que os vejamos como capazes de pensar certo também. (...) A ação política junto 
aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” para a liberdade, por isto mesmo, ação 
com eles”. 

Para Martins (2002), o motor da ação é o desejo da participação. Nesse sentido é 
possível considerar uma participação positiva e outra negativa. A primeira, caracterizada pelo 
desejo em participar, atuar, envolver-se com as questões em foco e comprometer-se com a 
busca por soluções para os problemas encontrados. A segunda, evidenciada pela obrigação 
normativa, delegada por instâncias superiores e/ou regras institucionais. 

Dessa forma, não se consegue uma participação positiva com a existência de processos 
impositivos e/ou limitadores de ações decorrentes de relações hierarquizadas entre aqueles 
que buscam soluções para os problemas que se quer superar. A hierarquia inviabiliza um 
engajamento mais intenso do participante, tendo em vista que este se encontra limitado por 
normas institucionais e não se sente à vontade para opinar sobre assuntos que, pela regra 
hierárquica, não são de sua competência. É nesse contexto que surgem atitudes tais como: 
“Isso não é comigo...”, “A minha parte eu fiz...”, “Eu não ganho para isso...”, entre outras 
(MONTEIRO, 2006). 

Sendo assim, o Programa de formação inicial e continuada de jovens e adultos 
representa um desafio pedagógico, uma vez que essa competência docente está relacionada 
com a capacidade do professor em interagir com o meio social no qual desempenha sua 
função, de forma a respeitar as individualidades, ter sensibilidade para considerar as 
necessidades alheias, mesmo que estas lhe pareçam pouco relevantes, estabelecer vínculos 
de afetividade e confiança, além de ter bom senso para ponderar sobre os múltiplos 
problemas que condicionam o fazer pedagógico e exigem intuição e capacidade de 
improvisação. 

Sendo assim, constata-se que a integração entre os envolvidos no PROEJAFIC e a sua 
maturidade no desempenho individual e coletivo são imprescindíveis para que os objetivos 
desse programa sejam alcançados. 

Sendo assim, a proposta do PROEJAFIC, implantada no Campus Mossoró, em parceria 
com escolas dos municípios de Areia Branca e Baraúnas, tende a transcender o espaço 
exclusivo do Programa, intervindo no saber do ser indivíduo e do ser comunidade, motivando 
os alunos a utilizarem a experiência de vida em favor da sua formação profissional e humano 
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através de uma maior interação destes com os demais alunos da Instituição, trabalhando 
juntos a fim de promover o desenvolvimento cada vez mais significativo dos jovens e adultos. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia proposta para o desenvolvimento desse projeto compreende as seguintes 

etapas: 

• Entrevistas com professores e alunos, abordando os benefícios do PROEJAFIC em sua 
vida e na comunidade; 

• Aplicação de questionários na comunidade escolar abordando as dificuldades 
encontradas no projeto; 

• Levantamento de dados sobre a realidade de professores e alunos envolvidos no 
PROEJAFIC; 

• Realização de atividades de apoio ao processo ensino-aprendizagem que integrem 
professores e alunos do IFRN com o PROEJAFIC. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Para investigação das dificuldades enfrentadas pelos alunos do PROEJAFIC, foi 
realizada a aplicação de questionário, onde foram indagados a respeito dos motivos pelos 
quais interromperam os estudos antes de entrarem no programa, bem como os principais 
incentivos que os fizeram participar do Programa, dentre outros aspectos.  

Na análise dos dados, foi possível perceber que a maioria dos alunos parou de estudar, 
devido a necessidade de trabalhar para ajudar na sobrevivência da família. A falta de interesse 
confessada pelos alunos, acompanhada de dificuldades em relação ao aprendizado foram 
outras razões indicadas. Entretanto, a busca por qualidade de vida em meio aos entraves 
surgidos na obtenção de emprego despertou o interesse pela continuidade dos estudos. 

Para um melhor acompanhamento do programa, os alunos foram questionados 
quanto as dificuldades de aprendizagem, como pode ser visualizado no gráfico apresentado 
na figura 1, a seguir: 
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Figura 1 

O gráfico da figura 1 mostra que mais da metade dos alunos sentem dificuldades de 
aprendizagem. 

Quando questionados sobre as disciplinas, os alunos responderam que sentem maior 
dificuldade com as disciplinas de formação básica que é justificado pelo fato da formação 
profissional estar diretamente relacionadas a atividades práticas assimiladas mais 
naturalmente devido à maturidade do alunado embora utilize conhecimentos de formação 
básica como fundamentação. 

 

 

Figura 2 

Os alunos indicaram as disciplinas de português e matemática como os conhecimentos 
fundamentais para a aprendizagem da formação profissional e nas quais eles sentem maiores 
dificuldades. 

Em geral, alunos e professores sugeriram uma ampliação da carga horária de 
português e matemática, assim como das aulas práticas ministradas no Instituto para o 
fortalecimento da formação profissional e sucesso da formação básica. 

SIM 
56% 

NÃO 
44% 

Você sente alguma dificuldade de aprendizagem?  

Disciplinas de 
Formação 

Básica 
60% 

Disciplinas 
de 

Formação 
Profissional 

40% 

Em quais disciplinas você tem mais dificuldade? 
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Uma quantidade significativa de alunos afirma já ter sentido vontade de abandonar o 
curso diante de inúmeros contratempos ocorridos durante o processo. Entre eles, está a 
dificuldade em acompanhar as disciplinas, associada ao longo período em que estiveram 
afastados das salas de aula, a escassez de tempo disponível para dedicação aos estudos em 
função de trabalho ou atividades domésticas, além da deficiência de transporte para a escola.  

Os depoimentos dos alunos demonstraram primeiros resultados positivos no que se 
refere à contribuição do PROEJAFIC na vida socioeconômica dos alunos, percebido pela 
inserção ao mercado de trabalho enquanto profissional em processo de qualificação, o que 
contribui para a melhoria na condição de vida de toda a família.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As vivências, entrevistas e questionários realizados com os alunos permitiram o 
conhecimento mais aprofundado da realidade dos alunos do PROEJAFIC e, principalmente 
para identificação de aspectos positivos e negativos provenientes da primeira fase de 
implantação do Programa. De agora em diante, o programa parte para a fase da elaboração e 
aplicação das práticas pedagógicas que interfiram positivamente na formação humana e 
profissional desses Jovens e adultos.  

Para a realização dessas práticas, estão previstas a participação de alunos do IFRN 
cursando o nível médio na modalidade técnico integrado e subsequente enquanto auxiliares 
ou monitores, colaborando com os professores no ministro das aulas ou em atividades 
extraclasse.  

Uma vez percebida maior dificuldade na assimilação da grade de formação básica, e 
apesar do Instituto ser responsável pela aplicação da grade de formação técnica, os alunos 
poderão apoiar e facilitar a aprendizagem necessária para alcançar o bom desempenho no 
curso, o que acarretará. 
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RESUMO 
O presente estudo resulta de um trabalho de 
conclusão do curso Tecnologia em Lazer e 
Qualidade de Vida no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia. O artigo é um 
recorte do que fora pesquisado. Sendo seu objetivo, 
conhecer a proposta Programa de Criança através 
dos monitores e saber como são realizadas suas 
ações. Para tanto, o artigo vem apresentar 
considerações acerca da pesquisa realizada com 
alguns dos monitores do Programa de criança, 
projeto desenvolvido pela empresa Petrobras no 
Estado do Rio Grande do Norte. O trabalho é na 
perspectiva qualitativa e caracteriza-se como 
análise de conteúdo, sendo o instrumento utilizado, 
grupo de discussão com um total de cinco 

monitores. Acerca das considerações finais 
percebe-se que o programa é relevante para os 
seus participantes, pois contribui de forma 
significativa na qualidade de vida dos seus 
contemplados. Aspectos como: melhoria no 
desempenho escolar, superação da timidez, 
engajamento em projetos na comunidade, 
exemplo, meio ambiente, contato com as 
tecnologias (computador) e vivências de lazer 
através da música, dança, teatro e práticas 
esportivas. Diante disso a pesquisa apontou como 
resultado que os aspectos acima já mencionados 
são elementos que fazem a diferença quanto ao 
interesse e permanência dos participantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Monitores; Programa de criança; Qualidade de Vida; Educação Não  Formal. 

 
EL PROGRAMA INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE DIOGO LOPES/RN EN LA PRSPECTIVA 

DE LOS PROFISIONALES (MONITORES) 
  
RESUMEN 
  
El presente estudio resulta de un trabajo de 
conclusión de curso Tecnología en Ocio y Calidad de 
Vida en El Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología. El artículo ES un extracto de lo que 
fuera investigado. Sin embargo el objetivo del 
estudio es conocer la propuesta del programa de 
niños a través de los monitores y saber cómo son 
realizadas sus acciones. Con este fin, el artículo 
viene presentar acerca de la investigación  realizada 
con algunos de los monitores del Programa de 
Niños, proyecto este desarrollado por la Petrobrás 
en el estado del Rio Grande del Norte. Este estudio 
es en la perspectiva cualitativa, utilizando como 
instrumento de investigación el grupo de discusión, 
con un total de cinco monitores. La técnica de 
apreciación de los dados fue la análisis de 

contenido. Acerca de las observaciones finales, está 
claro que el programa es relevante para sus 
participantes, contribuye de manera significativa 
en la calidad de vida de los niños. Aspectos tales 
como: la mejora en el rendimiento escolar, 
superación de la timidez, mejor participación en 
proyectos comunitarios, por ejemplo, el medio 
ambiente, el contacto con la 
tecnología (informática) y las experiencias de ocio a 
través de la música, danza, teatro y 
deportes. Teniendo en cuenta los resultados de la 
investigación mencionados  anteriormente es en 
verdad lo elementos que marcan la diferencia en el 
interés y la retención de los participantes en 
programas como este. 
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PALABRAS-LLAVE: Monitores, Programa Niño, la calidad de vida, no la educación formal. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
O artigo apresenta uma análise simplificada do tema qualidade de vida em relação à 
educação não-formal vivenciada em um programa social. Apesar do tema QV está 
associado em muitos diálogos a saúde, sob uma perspectiva mais ampla a QV atende aos 
mais diversos aspectos da vida humana. Nesse sentido o trabalho vem fazer uma breve 
relação do tema com a educação não-formal. Compreendendo que a qualidade de vida 
engloba também a promoção à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, etc., indo além  
das condições básicas de sobrevivência. O objetivo é conhecer a proposta Programa de 
Criança através dos monitores e saber como são realizadas suas ações. O Programa de 
Criança é um projeto desenvolvido pela empresa Petrobras em cinco municípios do 
Estado: Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues, Mossoró e Natal. A pesquisa se deu na 
comunidade de Diogo Lopes, área de preservação ambiental (faz parte da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão - RDSEPT) está a 25 km de 
Macau e 215 km da capital do Estado do Rio Grande do Norte. O objeto de pesquisa 
foram os monitores do Programa de Criança: quatro mulheres e um homem, 
responsáveis pelas atividades de dança, teatro, música, acompanhamento pedagógico e 
informática. Os participantes são crianças e jovens entre 10 e 16 anos e onze meses de 
idade, oriundos de escolas públicas, participam de ações de caráter educativo, onde está 
presente o lazer, como exemplos, esporte, teatro, dança, música, além de aulas de 
informática e acompanhamento escolar em horário extra-escolar. O instrumento de 
pesquisa utilizado foi o grupo de discussão, para análise e interpretação dos dados fez-se 
uso da técnica de análise qualitativa de conteúdo (Procedimento fortemente baseado em 
regras para redução de grandes quantidades de dados.).   
  
PROGRAMA DE CRIANÇA: UMA AÇÃO DA EMPRESA PETROBRAS S/A  

 
No Estado Rio Grande do Norte a Petrobras atua na área de exploração e produção dos 
derivados do petróleo, mas também trabalha numa perspectiva de responsabilidade 
social. O programa visa melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes 
participantes. “A empresa entende que as novas gerações serão os braços e os cérebros 
que darão continuidade ao que foi construído pelas gerações anteriores”. 
 
Um pouco antes da realização da pesquisa o Centro Cultural Rancho Petrobras 
comportava um total de 150 crianças e jovens oriundos de diversas comunidades 
circunvizinhas. Em Diogo Lopes são sessenta participantes. A sistemática se dava da 
seguinte forma: os participantes visitam o espaço dois dias durante a semana, divididos 
em três turmas, nas terças-feiras e quintas-feiras, uma pela manhã e outra à tarde, a 
terceira turma nas quartas-feiras e sextas-feiras à tarde. 
 
Os participantes passam em média 4h no núcleo (Rancho) onde ocupam esse tempo com 
atividades extracurriculares de caráter educativo. O programa proporciona como 
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benefícios: fardamento, tênis, mochila, material escolar, duas refeições diárias (café e 
almoço ou lanche e jantar) além de produtos de higiene pessoal (shampoo, sabonete, 
absorvente e creme dental). A criança ou o jovem tem a opção de escolher qual atividade 
fará no período de 1h, até hoje não observado rejeição ou resistência às práticas 
realizadas, mas sim preferências. São cinco atividades acontecendo simultaneamente 
com jovens de faixas etárias mistas, os participantes fazem uma espécie de rodízio entre 
elas. 

 

 
Ilustração 1: Foto do “Rancho” 

Fonte: Lívia de Melo Atanásio, 2008 
 
QUALIDADE DE VIDA E EDUCAÇÃO NÃO - FORMAL 
 
A qualidade de vida e a educação não-formal são dois temas que permeam esta pesquisa, 
a exemplo da temática Qualidade de Vida (QV), em pauta há algum tempo, mas nem por 
isso menos atual, QV no presente contexto serve como parâmetro para investigação do 
que está sendo discutido em termos de práticas educativas não-formais e que implicam 
na QV.  
 
Segundo a Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jomtien,1990, 

 
[...] a acepção mais ampla possível, incluindo nela um conjunto de 
conhecimentos e de competências indispensáveis a perspectiva do 
desenvolvimento humano. Deverá incluir em especial, uma 
educação em matéria de meio ambiente, de saúde e nutrição. 
(DELORS, 2006, p. 83). 
 

O modo pelo qual se dá a educação não-formal se diferencia no que se refere ao seu 
aspecto de não obedecer a uma formalização comum as práticas formais de educação 
vigentes na escola. Isto remete à ambientes, bem como, a práticas em que os indivíduos 
são “donos” (as) de seus interesses. Tendo em vista que a identificação/gosto é elemento 
crucial no processo de aprendizado.  
 
 
Corroborando o que foi apresentado, vale ressaltar a importância que a educação não-
formal e da qualidade de vida tem no que tange a dimensão comunitária e emancipatória, 
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favorecendo o surgimento do sentimento de confiança, tornando-os autônomos e 
comprometidos com seus objetivos.  
 
 
 
O LAZER E PRÁTICAS VIVENCIADAS NO PROGRAMA DE CRIANÇA 
 
O programa oferece atividades esportivas, artísticas (teatro, música e dança), informática 
e acompanhamento escolar. A respeito das atividades de lazer promovidas pelo 
programa, considerando o caratér lúdico, os jogos são uma alternativa de integração 
entre as crianças e jovens, bem como, uma oportunidade de entrar em contato com 
outro “mundo”, o mundo da fantasia e das posibilidades muitas vezes inacessíveis em 
suas realidades. É indispensável mencionar que o lazer é um tema vasto e que está 
presente nas diversas manifestações humanas. O conceito do lazer utilizado pelo trabalho 
atende a uma perspectiva de prática transformadora, dotada de uma multiplicidade de 
possibilidades. 
 
De acordo com (MELO, 2003, p. 40-49) os interesses se dividem em: Físicos, como 
exemplo, os esportes. Artísticos, por se tratar de um campo vasto, apenas alguns 
exemplos, manifestações populares (danças folclóricas), cinema, teatro, etc. Manuais, 
atividades que o prazer se evidencia fundamentalmente na manipulação, alguns 
exemplos, marcenaria, costura e culinária. Intelectuais, situações que tem como ênfase 
central a busca de prazer, à atividade de raciocínio. Exemplos, jogos de tabuleiro e cursos. 
E por fim, os Sociais, passeios, festas, encontros e atividades turísticas são alguns 
exemplos. Obviamente que o interesse Físico mencionado acima não desconsidera a ação 
do corpo existente nos demais interesses, no entanto, serve como alternativa para 
exemplificação. 
 
Segundo (MELO, 2003) os interesses citados por Dumazedier servem como orientação e 
descrição, contudo, esses interesses podem aparecer combinados dentro de uma mesma 
atividade de lazer, ainda que o indivíduo não esteja consciente, pois sua motivação foi 
desencadeada por um interesse, mas isso não corresponde a uma não vinculação a outro 
ou outros. 
 
Voltando ao início do tópico, considera-se que mesmo algumas das práticas acima 
mencionadas não tendo um caratér de lazer, são instrumentos capazes de realizar 
mudanças na situação e no que se pode perceber como elementos inerentes a qualidade 
de vida.  
 
METODOLOGIA 
 
O estudo de caráter qualitativo, o qual permite uma compreensão maior dos fenômenos 
relacionados ao campo pesquisado, pois pode reunir detalhadas informações, fez uso do 
Grupo de discussão. (KRUEGER, 1991, p. 124) salienta que, um grupo de discussão pode 
ser descrito de maneira simples: Formado por pessoas que possuem certas 
características, as quais oferecem dados de natureza qualitativa em uma conversação 
guiada.  
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Quadro 1: Informações sobre abordagem metodológica 

Fonte: Uma Introdução a Pesquisa Qualitativa. (FLICK, 2004) 
 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram os cinco monitores do programa: Dos 
monitores pesquisados, quatro deles residem em Diogo Lopes/RN e um em uma 
comunidade vizinha, Barreiras. O primeiro contato individual com cada monitor se deu 
por meio de visitas as suas residências pela entrevistadora, a qual explicitou de forma 
clara e objetiva a proposta de pesquisa e realizou o convite. Em seguida, acertado os 
momentos para realização da investigação, como exemplo, data, horário, local, número 
de participantes, etc. Essas exigências se dão em virtude da abordagem utilizada. 
De acordo com o perfil dos participantes do grupo de discussão, podem ser descritos 
resumidamente: na faixa etária de 19 a 26 anos, quatro do sexo feminino e um do sexo 
masculino, dois dos entrevistados têm o ensino médio completo e três são graduandos 
nas áreas de (administração, ciências biológicas e educação física). Os monitores com 
menos tempo no programa, três deles estão há 03 anos, um há 07 anos e o mais antigo, 
12 anos, tempo que existe o projeto. 
 
O grupo de discussão com a equipe pedagógica do Programa de Criança Petrobras (PCP) 
ocorreu no dia 04 de julho de 2009 no espaço Centro Cultural Rancho Petrobras, 
localizado na comunidade de Diogo Lopes/RN. A pesquisa deu início às 9h20 e terminou 
as 10h45, durou 1h25 de discussão. O material foi coletado através de gravação por um 
gravador portátil e anotações.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Será apresentado aqui os resultados referentes as propostas do programa de criança, em 
específico as melhorias na qualidade de vida dessas crianças e jovens dentro da 
comunidade, na perspectiva dos monitores. Para isso, foram realizados os 
questionamentos a seguir: 
 
Nº Quadro I 
1 Que perspectivas são identificadas quanto a melhorias na qualidade de vida dessas 

crianças e jovens dentro da comunidade? 

 
CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO 

  
CRITÉRIOS 

 
ANÁLISE QUALITATIVA DO CONTEÚDO 

Abertura para cada texto através de: • Análise explicativa do conteúdo. 
Estruturação (por exemplo, 

aprofundamento) do assunto: 
• Abreviação da análise de conteúdo; 
• Análise estruturadora do conteúdo. 

Contribuição ao desenvolvimento geral 
da interpretação como método: 

• Procedimento fortemente baseado em regras 
para redução de grandes quantidades de dados. 

Domínio da aplicação: • Grandes quantidades de dados provenientes de 
outros domínios. 

Procedimentos na aplicação: • Aplicação das regras esquemáticas normalmente 
mostra-se difícil. 

Limitações do método: • Forte orientação para a metodologia quantitativa. 
Referência: Mayring, 2002 
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Os entrevistados apontaram a característica de um grupo com diferencial em relação às 
demais crianças e jovens da comunidade. Na fala dos entrevistados as crianças e os 
jovens do programa se destacam: apresentam boas notas na escola, são participativos 
nas ações da escola e da comunidade, por exemplo, o encontro ecológico. As vivências 
com o teatro e a música os ajudaram a superarem a timidez, a amadurecer mais rápido, 
são mais educados, tornaram-se menos rebeldes, aprenderam a comporta-se.  
  
Com a entrada no programa os participantes têm alguns benefícios como: a alimentação 
de excelente qualidade que é oferecida, em alguns casos são as únicas refeições feitas no 
dia, o auxílio nas atividades da escola (acompanhamento escolar), a oportunidade de 
aprender a tocar um instrumento, fazer teatro, dança, utilização do computador, a 
doação do material didático (caderno, caneta, lápis e borracha) que é utilizado também 
para a escola, seriam alguns exemplos de melhorias da qualidade de vida dos 
participantes. Segundo um dos monitores: 

 
As atividades que eles participam aqui contribuem para o 
desenvolvimento humano e social. (Monitor 1). 

 
Foi possível observar no discurso esboçado que há uma melhora significativa na qualidade 
de vida dos jovens em especial em dois aspectos: Comportamento, como exemplos, as 
relações interpessoais, questão bastante abordada, a participação dos jovens em 
comunidade com mais afinco, sendo um dos exemplos, o projeto do Encontro Ecológico, 
no qual são envolvidos. Uma ação que possui um valor relevante por discutir questões tão 
pertinentes há âmbito mundial, cuidados com o meio ambiente e seus recursos. Portanto, 
contrapondo-se a esse modelo capitalista de consumo de bens e serviço e que reflete tão 
drasticamente na destruição ambiental. Todavia, a discussão realizada na comunidade de 
Diogo Lopes tem por intuito atingir ao público local, informando a importância das ações 
de conscientização e preservação ambiental.  
 
O Encontro envolve vários segmentos da comunidade: escolas, associações, igrejas, 
conselhos, supermercados e lojas. Também conta com a participação das crianças e dos 
jovens do Programa, os quais atuam com atividades de educação ambiental que incluem: 
trilhas e limpeza nos manguezais, além de atividades de lazer com apresentações 
artísticas, tendo como tema o meio ambiente.  
 
Estas experiências possibilitam aos jovens e crianças uma conscientização e uma 
transformação no modo de pensar sua comunidade, passando a sentirem-se 
responsáveis, buscando preservar o ecossistema da região e evitando a degradação das 
áreas naturais.  

 
Nas escolas, são sempre os que se sobressaem, sejam pelas notas, seja pelo desempenho 
em outras atividades. São crianças e jovens com mais maturidade, tem uma postura 
diferenciada, são mais atuantes, aprendem a portar-se nos diferentes ambientes, sendo 
uma característica da educação não-formal, aprendida por meio da vivência. Um exemplo 
também importante diz respeito aos participantes que aprenderam a enfrentar a timidez 
pela vivência com o teatro.  
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Esse último dado com relação ao papel que a atividade artística é capaz de propiciar leva-
nos a induzir que, muito embora o Rio Grande do Norte não tenha uma projeção nacional 
frente a manifestações culturais mais incisivas, existe um trabalho bastante significativo a 
nível local de algumas comunidades, tendendo a atender outras necessidades que a 
priori, correspondem “unicamente” à promoção de lazer, mas com o passar do tempo 
refletem na superação e no enfrentamento de algumas limitações, assim, favorável à 
qualidade de vida, neste caso, sob a perspectiva das relações sociais.   
 
A qualidade de vida também fora abordada do ponto de vista Dos Recursos. Como 
exemplos, o material didático que os jovens recebem, muitos deles não podem comprar, 
nem mesmo a alimentação básica de qualidade, que são, portanto, recursos oferecidos 
pelo programa. Outro recurso importante são os produtos de higiene que são doados. Os 
participantes podem aprender sobre a importância da higiene e desenvolver o hábito de 
cuidar de si, isto reflete sobre a saúde, elemento também pertinente a qualidade de vida. 
 
Apesar de ser responsabilidade das autoridades governamentais a disponibilização dos 
elementos básicos a uma condição de vida digna. No Capítulo II; Dos Direitos Sociais. Art. 
6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. Na grande maioria das vezes, em específico 
na realidade brasileira, outros setores, outras formas de organização social é que se 
incubem diante de tais responsabilidades. Nesse sentido têm-se as ONGs, algumas 
empresas, associações comunitárias, etc. Essa situação tornou-se comum, pois em vista 
da participação mínima dos governos, não há como não buscar alternativas.  
 
Atualmente essas alternativas se tornaram indispensáveis, pois a incidência dessas 
atividades sobre o desenvolvimento dos grupos envolvidos resulta numa solicitação cada 
vez mais constante a sua permanência. A qualidade de vida abordada neste contexto 
compreende o indivíduo em suas relações. O que o sujeito pode identificar como 
mudanças efetivas nos diferentes aspectos de sua vida? Nesse sentido, compreende as 
condições materiais, mas também o estado de espírito, como ele (a) se relaciona consigo, 
com os demais que o circundam e com as diferentes questões que se apresentam em seu 
meio social. 
 
 

 
Ilustração 2: Monitores Participantes do Grupo de Discussão 
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Fonte: Lívia de Melo Atanásio, 2009 
Nº Quadro II 
2 Disponibilidade de materiais/equipamentos/recursos financeiros? 

 
Quanto ao segundo questionamento, os participantes consideram os recursos 
materiais/equipamentos, como exemplos, máquinas, material didático e de limpeza, 
cadeiras, etc. satisfatórios, existe um rigoroso controle. Sobre o material de expediente, 
afirmam que às vezes precisam recorrer a AMAGOA, que quer dizer porto de ama, uma 
associação/instituição existente no município de Macau/RN responsável por auxiliar 
projetos e programas sociais. A manutenção dos computadores acontece anualmente e 
sempre que necessário é levado um técnico, há também a reposição de utensílios 
utilizados nos instrumentos musicais.  
 
Com relação aos recursos financeiros, de acordo com os entrevistados os participantes 
não recebem nem um tipo de auxílio ou bolsa, no entanto, como já dito antes, recebem 
alimentação e materiais para uso pessoal no programa. Já os monitores são pagos, 
recebem um salário mínimo e têm suas carteiras de trabalho assinadas. Todavia, os 
monitores de forma unânime, consideram a remuneração insuficiente.  

 
Como a gente se dedica tanto a um trabalho social, devíamos ser 
reconhecidos mais financeiramente. (Monitor 1). 
 

De acordo com a questão 2, constata-se na discussão apresentada pela equipe quanto 
aos materiais que, apesar de não existirem problemas, de estarem abastecidos, em 
alguns momentos precisam recorrer a outros, no entanto isto não configura problema, 
pois é uma situação comum a qualquer órgão, instituição ou outro. Porém, há uma 
necessidade comum entre os monitores, o aumento da remuneração. Em vista do 
empenho apresentado, de incentivo e auxílio no desempenho e desenvolvimento desses 
sujeitos, seria justo um investimento financeiro mais expressivo.  
 
As diferenças salariais podem se dá sob diversos aspectos, combinados ou separados, 
sendo: educação, idade, região de residência, ocupação, gênero, etc; entretanto, a 
situação que parece ser comum no Brasil, sendo os indivíduos que mais esforços 
despendem sobre suas funções, receberem uma remuneração insuficiente, deve ser 
observada, pois o que se coloca em questão é que a disparidade salarial entre quem 
projeta e executa é um dado que merece ser revisto. 

 
Nº Quadro III 
3 Equipe profissional - Recursos humanos? 

 
A questão 3 buscou identificar se existe algum tipo de carência ou necessidade de 
profissionais mais específicos. Para os monitores de modo geral, é imprescindível a 
colaboração de um assistente social, já que no discurso de um dos monitores:  

 
Existem situações que eu não sei o que fazer, alguns jovens são 
rebeldes. (Monitor 2);  
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Era bom também que tivesse um psicólogo, uma nutricionista e 
um dentista. (Monitor 3). 
 

A sugestão de inserção desses profissionais é de que realizassem visitas mensais. A 
colocação dos monitores quanto à participação de um assistente social é de extrema 
relevância, sobretudo porque o envolvimento de outros profissionais possibilita um 
trabalho apoiado sobre o caráter interdisciplinar que sustenta o sucesso das ações. Haja 
visto que uma prática não é desqualificada em prol de outra, no entanto, as diferentes 
ações agem no sentido de soma. A atuação de um assistente social, de um psicólogo, um 
nutricionista e um dentista permitem um olhar e uma abordagem diferenciada. Contudo, 
esses profissionais devem buscar conhecer de perto essas realidades, a fim de não serem 
feitas propostas ou intervenções que não condizem com a realidade. Santos [199-?] apud 
Edgar Morin, 2000 Ressalta, “um especialista que é somente especialista é um perigo 
para o mundo e para a humanidade”. É indispensável que a ciência articule com os 
demais saberes e que com eles se relacione.  
 
A participação do (a) psicólogo (a) com o aporte teórico que é propiciado em sua 
formação interferem substancialmente no auxílio referente às problemáticas que se 
apresentem. Considerando que seu papel tem como finalidade identificar e facilitar que 
os participantes e a equipe em geral superem algumas dificuldades, comuns a qualquer 
ambiente ou grupo. Do mesmo modo considera-se importante a participação do 
assistente social, este (a) profissional possui referencias indispensáveis para dialogar com 
este tipo de público. Possui um conhecimento das formações sociais e como atuar em 
diferentes realidades. Além do nutricionista e do dentista. 
 
  
 

 

 
Ilustração 4: Momento de gravação do Grupo de Discussão 

Fonte: Gabriela Costa, 2009 

 

Nº Quadro IV 
 

4 
Metodologias empregadas: 
   Como são pensadas as atividades educativas não-formais? 
   São realizados investimentos na qualificação (cursos) da equipe pedagógica? 
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De acordo com a questão 4, foram questionados sobre as atividades educativas não-
formais trabalhadas no programa. Segundo os monitores, há três anos sentavam todas as 
segundas-feiras para planejar e avaliar as ações desenvolvidas. Recentemente, os 
profissionais, orientadora e coordenadora pedagógica realizam essas reuniões as sextas-
feiras, horários que elas podem (Monitor 3). Segundo os monitores, ficam com a parte da 
execução: Algumas falas literais sobre a presente situação. 

 
No desenvolver do trabalho nem sempre ficava claro, a 
coordenadora passava de um jeito, a orientadora de outro e nós 
de outro, então houve muitos problemas; Havia a participação de 
todos, com a chegada da universidade ficamos por apenas 
executar um trabalho que já vinha pronto.  
(Monitor 1); 
 
Se queria trabalhar um assunto da atualidade ou até mesmo local, 
não tinha oportunidade, pois os responsáveis estava longe; Tanto 
a coordenadora quanto a orientadora perceberam a necessidade 
dos monitores planejarem as atividades, se reunirem mais, tirar 
dúvidas, buscar atingir os objetivos, mas não é como antes. 
(Monitor 3); 
 
Durante os 12 anos de programa muitas coisas mudaram de três 
anos para cá, isso foi notado pelos monitores e também pelos 
alunos. (Monitor 2). 
 

Porém, de acordo com a equipe, buscam trabalhar de uma forma dinâmica, 
especificamente no acompanhamento escolar, buscando um diferencial da escola. Em 
vista disso foram questionados: O fato de atuarem com a função da escola não tiram o 
foco do programa, não atrapalha nas outras atividades? As respostam foram gerais ao 
sim. Porém, disseram: 

Não seguimos aquela metodologia clássica da escola, com quadro 
e giz, a gente é mais dinâmico. (Monitor 4); 
 
Atualmente estava sendo mais a parte pedagógica, de 8h até as 
11h, a gente sempre brigou para não acontecer isso, além do 
acompanhamento, tinha outras atividades, muitos não tinham 
tempo suficiente para fazer as outras. (Monitor 3).  

 
A pesar disto os monitores disseram que a existência das outras atividades eram um 
estímulo a participação. Quanto às atividades de lazer, acontecem simultaneamente, em 
forma de “rodízio”, todos os participantes vivenciam as atividades durante sua 
permanência diária no programa. Enquanto um grupo faz teatro, outros fazem música, 
dança, aulas de informática ou acompanhamento escolar. 
 
Os monitores também foram indagados a respeito de investimentos na qualificação dos 
mesmos. Os monitores afirmaram que não recebem nenhum tipo de formação voltado as 
suas ações, apesar disso, informaram ter um mês de treinamento antes das atividades, 
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uma espécie de conversas. Segundo os monitores, eles necessitam desse tipo de 
incentivo, afinal, apesar de se considerarem profissionais, são o único grupo de monitores 
do Programa de Criança Petrobras no Estado que não possuem graduação, não tem 
formação superior, além de serem ex-alunos/participantes do programa. Gostariam de 
ter a presença de um profissional para lhes possibilitar novos conhecimentos, técnicas e 
metodologias. 
 
Alguns dados importantes podem ser analisados sobre o questionamento 4 e seus 
desdobramentos. De acordo com a metodologia desenvolvida com os participantes, o 
fato de atuarem com uma proposta diferenciada da escola com relação ao 
“acompanhamento escolar” é um dado relevante no tocante à educação não-formal, pois 
a utilização de elementos lúdicos, como jogos, e até mesmo a forma como realizam esse 
acompanhamento, podendo ser em forma de círculo, no chão, sem ter a obrigatoriedade 
da sala de aula, quadro, giz e cadeira.  
 
No entanto, o que leva a refletir é: Se a existência desse acompanhamento escolar não 
afasta o foco do programa, no caso, as atividades de lazer. Afinal o fato de os jovens se 
fazerem presente se dá em especial pela existência das outras atividades. Com isso, as 
atividades ainda são um forte do programa.  
 
Aquela “velha” frase, mas sempre atual: “Em time que estar ganhando não se mexe”, se 
aplica perfeitamente as condições apresentadas pela equipe quanto às alterações na 
coordenação e metodologia de trabalho. Um ponto relevante é que um programa voltado 
a uma dada comunidade deva ser pensado tendo em vista suas demandas, essas 
necessidades são bem conhecidas por moradores e pelos indivíduos que já construíram 
uma história local. Não há fórmula aprendida na academia que possa servir de receita 
para as diferentes realidades. O aporte científico é indispensável, todavia, a experiência 
possui grandes subsídios.  
 
Outro desdobramento referiu-se a qualificação, a existência de investimentos na 
formação da equipe. Para os monitores não existe algo que possa os “atualizar” no 
sentido das suas práticas, vê-se que apesar da experiência desses profissionais, eles 
necessitam serem constantemente qualificados, é uma forma de manter seus 
participantes sempre atualizados, a fim de desenvolverem-se de forma efetiva.  
 
O fato dos monitores entrevistados se reconhecerem enquanto seres que necessitam 
estar em constante aprimoramento, revela uma característica indispensável ao 
desenvolvimento humano, a humildade. Tendo em vista que os indivíduos e o meio que 
os circundam está em constante modificação, os fazendo cientes que há sempre o que 
aprender. Sabe-se que as experiências se entrecruzam, os conhecimentos dialogam e 
tendem a reforçar a fim de suas descobertas e desenvolvimento.  
 
Em vista desse contexto pensa-se o lazer dentro de uma sistemática diferenciada, em que 
o lazer é tão importante quanto outros direitos, isso é reforçado no capítulo II, dos 
direitos sociais, contido na Constituição Federal de 1988 (retomar página 37). Mas não é 
somente sob esse aspecto que se pensa o lazer, bem como, sobre sua vertente não 
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consumista, que considera os espaços públicos, os brinquedos e as brincadeiras de uma 
comunidade. 

 
Nº Quadro V: Questionamento Equipe de Monitores 

 
5 

Critérios para seleção dos participantes e como são articulados: 
     É realizado um diagnóstico prévio das condições de vida desses sujeitos? 
     Sugestões quanto aos critérios de seleção: 

 
Por fim, a questão 5 abordou sobre como é feita a seleção dos participantes. Há 
aproximadamente três anos a seleção vem sendo realizada tomando por referência dados 
socioeconômicos, o candidato se inscreve por meio de uma ficha e suas informações são 
confirmadas por visitas realizadas as residências onde são feitos registros fotográficos.  
 
Atualmente os monitores auxiliam no crivo dos possíveis participantes, mas o aval final 
fica sob a responsabilidade da coordenadora e orientadora pedagógica. Visitam uma vez 
ao ano as escolas para saber o rendimento dos participantes, observaram que o número 
de reprovação e os problemas aumentaram ao invés de diminuírem.  

 
Teve anos que teve 99,9% de aprovação nas escolas, pois eles 
sabiam que se não tivessem bem, poderia sair do Programa. 
(Monitor 2); 

 
Realização para os jovens, desenvolvimento na escola e na 
comunidade, usado como ameaça de retirar do programa se se 
comportasse mal na escola. (Monitor 1). 
 

Essa realidade mudou significativamente, observe nos discursos abaixo. 
 

Buscava apenas dados, não qualidade, o erro foi à preocupação 
com os relatórios (Monitor 5); 
 
Essa idéia de uniformizar é ruim (Monitor 4); 
 
O Programa de Criança não é mais o mesmo, a gente ouve muito, 
já foi bom (Monitor 1); 
 
A culpa sempre vai cair sobre os monitores, não vi rendimentos, 
houve um momento de desestímulo, de vontade em sair do 
Programa (Monitor 3); 
 
A demanda era grande, atualmente temos vagas sobrando, anos 
anteriores à demanda era gigante. (Monitor 2); 
 

Durante nove anos os monitores foram supervisionados, mas segundo eles, tinham mais 
autonomia e influência sobre as tomadas de decisão. Continham parceria com as escolas, 
eram realizadas quatro visitas durante o ano, uma maneira de acompanhar o 
desenvolvimento do participante. A aproximação da equipe com os jovens e crianças da 
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comunidade seriam informações significantes para sugestão dos participantes. Outro 
aspecto levantado pelo grupo pesquisado é que, não basta à criança ou o jovem não ter 
uma condição de vida razoável ou relevante ao seu desenvolvimento. 
 
Deste modo, foi solicitado que a equipe realizasse sugestões, as quais consideram 
importantes quanto à seleção. Além da condição socioeconômica, vêem como 
importante a volta da parceria com as escolas, as quais indicavam os alunos considerados 
“trabalhosos, carentes ou não, mas que também tivesse um bom desempenho”. Além de 
observar o interesse das crianças e jovens. 

 
O rico, com casa de portão de alumínio também pode precisar do 
nosso diferencial, das nossas atividades. (Monitor 3);  

 
Muitos querem participar, mas não tem oportunidade, um critério 
é vir com o responsável, alguns pais não se interessam, poderia ter 
uma mudança, poderia ver os que têm interesse, ter 
observadores, ver no convívio. (Monitor 3). 
 

Conforme os dados apresentados na questão 5 constata a relação sempre presente no 
público alvo dos programas sociais: jovens carentes e/ou oriundos de alguma instituição. 
No entanto, diferentemente de um programa que visa atender um grupo específico: 
jovens infratores, abandonados, internos de orfanatos, etc. o Programa de Criança é para 
comunidade, sendo suas atividades focadas em práticas de lazer relacionadas à educação 
não-formal, disponível para todos os jovens e crianças, obviamente que atendendo alguns 
critérios, entre eles, a faixa etária e a situação socioeconômica.  
 
Nesse sentido o que se discute é que não são apenas os jovens marginalizados que 
necessitam de tais iniciativas e/ou oportunidades de visualizarem uma educação mais 
abrangente, logo, situações favoráveis a sua qualidade de vida, mas todo cidadão e 
cidadã. 
  
Deste modo o Programa de Criança tem um diferencial, mais do que a situação 
socioeconômica, incluía a escola como parceira na indicação dos possíveis participantes, 
além da livre inscrição realizada por qualquer parente responsável que desejasse inserir a 
criança ou jovem. Isto é importante na medida em que democratiza a participação de 
qualquer “um” da comunidade, possibilitando a inserção dos mesmos em vivências de 
lazer e educação não-formal pertinentes à qualidade de vida.  
 
No entanto, nos últimos três anos não houve mais a participação da escola. Restavam os 
dados socioeconômicos de subsídios. A realidade de uma demanda maior do que as vagas 
vêm sendo substituída por constantes desistências, esse dado deve ser melhor 
investigado, apesar de já existirem sintomas suspeitos para as causas apresentadas, 
como: algumas alterações na metodologia e a presença do acompanhamento escolar 
sobrepondo-se as demais atividades.  
 
O que também não é levado em consideração é o livre desejo manifestado pela criança 
ou jovem, sendo sob minha perspectiva elemento crucial na seleção. Desse modo, 
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ressalta-se a importância do desejo e do interesse como intervenientes preponderantes 
no prazer e na satisfação gerada pelas atividades. Os objetivos sejam quais forem só 
serão alcançados se o empenho e o interesse estiverem presentes.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A proposta do programa centra-se na promoção de atividades de lazer permeadas por 
uma educação não formal focada na qualidade de vida como todo. Dada as considerações 
finais o programa é relevante para seus participantes, pois os permite experienciar 
diferentes atividades relacionadas com o seu desenvolvimento. Uma vez que ao sujeito 
lhe é permitido um ambiente (espaço físico), materiais, instrumentos, equipamentos, 
alimentação adequada e uma equipe multidisciplinar, subsidicia elementos que 
possibilitam ao indivíduo um efetivo desenvolvimento.  
 
Como perspectiva futura percebe-se com essa pesquisa em Qualidade de Vida pela 
Educação Não-Formal realizada neste recorte do trabalho de monografia, considera ser 
de suma relevância que se façam estudos posteriores. O Programa de Criança no Estado 
até o momento está paralisado, segundo informações internas não há previsão para seu 
retorno, o que é uma perda para aquela comunidade. Porém, esta pesquisa revelou o que 
outras pesquisas nas áreas de políticas públicas e programas sociais já desvendaram, a 
descontinuidade dessas ações.  No entanto, outro ponto, que sob uma ótica otimista é 
bastante expressivo é, para que esses programas e projetos sejam sustentáveis, é 
indispensável às parcerias e as investigações constantes sobre os mesmos. 
 
Logo, recomenda-se que não somente a iniciativa privada participe dessas ações de forma 
centralizadora e independente, mas atuem em conjunto com o poder público, municipal 
e estadual além da participação da população. Atuando na elaboração dos projetos e 
durante sua execução, bem como, sua constante avaliação entre todos os envolvidos. 
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RESUMO  
 

Esta pesquisa objetiva construir um perfil do 
aluno que frequenta a licenciatura em Matemática no 
Campus de Mossoró do IFRN, procurando identificar as 
motivações desses alunos para estudar em um curso 
voltado para a formação de professores. Para isso, 
utilizamos técnicas diversificadas de coleta de dados, 
que são: a observação da realidade, análise do projeto 
do curso, aplicação de questionários e entrevistas com 
os alunos. Os dados coletados permitem constatar que 
os alunos que participaram da pesquisa são adultos que 
possuíam apenas o ensino médio quando iniciaram a 
licenciatura. A maior parte dos alunos é do sexo 
masculino e exerce alguma atividade de baixa 

remuneração, dedicando poucas horas ao 
desenvolvimento das atividades do curso. Parte 
significativa dos alunos estava afastada do ambiente 
acadêmico e afirma que optou pela licenciatura em 
Matemática apenas para obter um diploma de um curso 
superior e utilizá-lo na realização de concursos, devido 
ao insucesso em outros vestibulares ou mesmo pela 
afinidade com a Matemática. É preocupante constatar 
que nenhum aluno afirmou que optou pela licenciatura 
com o objetivo de tornar-se professor havendo situações 
em que outra pessoa fez a inscrição do aluno no 
vestibular ou ainda situações em que o aluno apenas 
desejava estudar no IFRN. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: formação, professores, perfil, motivações, aluno. 

 

WHO WANTS TO BE A TEACHER? THE PROFILE OF THE STUDENTS UNDERGRADUATE IN 
MATHEMATICS OF CAMPUS MOSSORÓ IFRN AND THEIR MOTIVATIONS FOR UNDERGRADUATE 
COURSES  
ABSTRACT  
 
This research aims to build a profile of students 
attending a undergraduate in Mathematics at Campus 
Mossoró IFRN, trying to identify the motivations of 
these students to study in a course aimed at training 
teachers. We utilize diverse techniques of data 
collection, which are: the observation of reality, 
analysis, course design, questionnaires and interviews 
with students. The data collected allow us to affirm that 
students who participated in the study are adults who 
had only high school graduate when they began. Most 
students are male and has some activity in low-paying, 

devoting hours to the activities of the course. A 
significant part of the students are away from the 
academic environment and declare that opted for the 
undergraduate in mathematics just to get a diploma 
from a college undergraduate and use it in the 
tendering due to failure in other vestibular or affinity for 
mathematics. Worryingly said that no students chose to 
graduate with the goal of becoming a teacher there are 
situations in which someone else signed up for college 
student or situations where the students just wanted to 
study in IFRN.  

 KEY-WORDS: formation, teachers, profile, reasons, student. 
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QUEM QUER SER PROFESSOR? O PERFIL DO ALUNO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO 

CAMPUS DE MOSSORÓ DO IFRN E SUAS MOTIVAÇÕES PARA CURSAR UMA LICENCIATURA 

 
INTRODUÇÃO 

 

As últimas três décadas têm sido marcadas por uma série de mudanças no sistema 
produtivo nacional, estimuladas pela implantação de novos modelos de gestão e pelo grande 
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de microeletrônica, microbiologia, 
produção energética e microinformática, com implicações nas mais diversas áreas de atuação 
humana (na produção de bens e serviços, no mundo do trabalho, nas formas de organização 
dos trabalhadores etc.). 

A globalização da economia, a reestruturação produtiva, a hegemonia do discurso 
neoliberal, a crise do Estado interventor e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação 
e informação (TCI) trouxeram à tona novas necessidades de formação escolarizada, em um 
contexto que se caracteriza por aspectos como: acelerado processo de mudança, maior 
complexidade, grande avanço tecnológico e pela compressão das relações de espaço e tempo. 

Essas características da sociedade atual estão influenciando o mundo do trabalho, pois 
a transição do paradigma econômico taylorista/fordista para o modelo de acumulação flexível 
vem fazendo com que o trabalho se torne mais precário, mais responsabilizado e com maior 
mobilidade. 

De acordo com Kuenzer (1999), em um contexto de hegemonia do modelo 
taylorista/fordista, o mundo da produção necessitava de trabalhadores que, com pequenas 
variações, desenvolviam as mesmas tarefas ao longo de toda a sua vida social e produtiva, 
com o objetivo de produzir em massa, com pouca diversidade de qualidade e atendendo a 
demandas relativamente homogêneas. 

Porém, a mudança de paradigma econômico também modificou as funções dos 
trabalhadores, exigindo o desenvolvimento de novas habilidades e competências por parte 
desse trabalhador que, para se inserir em um mercado de trabalho cada vez mais restrito e 
competitivo, deve apresentar características como: flexibilidade, eficiência, produtividade, 
interação, aprimoramento, participação, interesse, envolvimento, competência, qualificação, 
capacidade de gerir situações de grupo e estar sempre pronto para aprender.  

O desenvolvimento de novas habilidades e competências aliado à necessidade de 
aprendizado ao longo de toda a vida ampliam o leque de reivindicações feitas à educação 
escolar que, mais que oferecer educação a todos os cidadãos, tem que assegurar a qualidade 
dessa educação.  

 
Não sem motivo, torna-se absolutamente fundamental proceder a um conjunto de 
alterações no atual sistema educacional e de formação profissional. Justamente 
porque a fase de transição da economia tradicional para uma nova economia exige 
uma educação geral ampliada e formação continuada ao longo do ciclo de vida ativa 
das classes trabalhadoras condizente com o estágio de desenvolvimento econômico 
e o avanço da expectativa média de vida da população. (POCHMANN, 2004, p. 391) 
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Evidentemente, novas e diversificadas demandas por formação apresentadas pela 
sociedade trazem à tona um novo conjunto de demandas para os profissionais da educação e, 
consequentemente, para os cursos responsáveis pela formação desses profissionais. 

Em um contexto de reconhecimento da importância da educação como elemento 
essencial para a superação das desigualdades sociais, acesso ao trabalho e elemento 
estimulador do desenvolvimento econômico do País, seria normal que ocorresse uma maior 
valorização dos profissionais da educação e uma maior procura pelos cursos de formação de 
professores por parte dos alunos que concluem o ensino médio. 

Porém, nada disso está acontecendo. Os profissionais da educação continuam 
recebendo salários aviltantes, apesar da implantação do piso salarial nacional para essa 
categoria. Os professores continuam sem condições adequadas para desenvolver suas 
atividades, trabalhando em escolas sucateadas e, em muitos casos, sem condições mínimas de 
segurança. 

Como conseqüência de tanto descaso, a procura por cursos de licenciatura tem 
diminuído ao longo dos últimos anos, apesar das iniciativas do Ministério da Educação (MEC) 
voltadas para a oferta de cursos de licenciatura em cidades pequenas através da Educação a 
Distância (EaD). 

De acordo com o Jornal O Estado de São Paulo (2009), a cada ano um número menor 
de alunos têm se interessado pela carreira docente no Brasil, o que vem resultando em uma 
queda no número de formandos em cursos de licenciatura. Essa redução caminha na 
contramão do crescente número de estudantes cursando graduação no País. 

Ainda de acordo com o Jornal O Estado de São Paulo (2009), no ano de 2007, 70.507 
brasileiros se formaram em cursos de licenciatura, o que representa uma redução de 4,5% em 
relação ao ano anterior. De 2005 a 2006, a redução foi de 9,3%. E a situação é mais 
complicada em áreas como Letras (queda de 10%), Geografia (menos 9%) e Química (menos 
7%). Além disso, em alguns Estados, faltam professores de Física, Matemática, Química e 
Biologia. 

Diante dessa realidade, surgem as seguintes questões: 

a) Quem é o estudante da EaD? 

b) Quais são as suas motivações para optar por um curso de formação de 
professores? 

c) Quais são os seus objetivos, quando opta por uma licenciatura? 

Sem querer esgotar essa discussão, mas objetivando oferecer uma contribuição para o 
debate acerca do processo de formação docente, desenvolvemos essa pesquisa junto aos 
alunos do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo campus de Mossoró do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Assim, essa pesquisa tem como objetivo traçar um perfil do aluno da Licenciatura em 
Matemática do campus de Mossoró do IFRN, procurando identificar os motivos que levaram 
esses alunos a optar por um curso de formação de professores. 

Para que pudéssemos compreender adequadamente a realidade analisada fizemos um 
estudo de caso, tomando como objeto de análise a Licenciatura em Matemática do curso de 
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Tecnologia em Gestão Ambiental no pólo localizado na cidade de Mossoró, fazendo uso de 
recursos metodológicos variados, que são: 

a) A observação participante da realidade – A atuação na observação participante 
se deu na condição de participante como observador, durante o primeiro semestre do ano de 
2011, onde observamos as atividades realizadas pelos alunos do quarto período; 

b) A Análise do projeto do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN; 

c) A aplicação de questionário com os alunos. Quando realizamos a aplicação dos 
questionários os alunos já estavam matriculados no quinto período do curso; 

d) Entrevistas com os alunos do curso, onde procuramos aprofundar alguns temas 
abordados nos questionários. 

O PERFIL DO ALUNO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CAMPUS DE MOSSORÓ DO 
IFRN 

Na primeira parte do questionário, procuramos coletar dados que nos permitissem 
construir um perfil dos alunos da licenciatura em Matemática do campus de Mossoró, 
identificando aspectos como: idade, sexo, estado civil, renda, se exerce atividade remunerada, 
nível de escolaridade, tempo dedicado aos estudos etc. 

Dos 16 alunos que responderam ao questionário, seis são do sexo feminino (37,5%) e 
dez são do sexo masculino (62,5%), dos quais 11 são solteiros (68,75%) e cinco são casados 
(31,25%), estando inserido em faixas etárias variadas, de modo que seis alunos (37,5%) têm 
entre 21 e 23 anos; outros seis alunos (37,5%) têm entre 24 e 26 anos, e quatro alunos 
(25,0%) pertencem à faixa etária de 32 a 46 anos. 

Por se tratar de um grupo de adultos, torna-se compreensível o fato de que dez alunos 
(62,5%) exercem atividade remunerada, sendo esta atividade a principal fonte de sustento 
para oito alunos. Os outros dois alunos que exercem atividade remunerada são bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), cuja principal fonte de 
sustento são os pais.  

A renda desses alunos está representada na tabela a seguir: 

Tabela 1: Renda dos alunos que exercem atividade remunerada. 

Renda Respostas Percentual 

Menos de 1 Salário Mínimo 03 30,0% 

1 Salário Mínimo 04 40,0% 

Entre 1 e 2  Salários Mínimo 02 20,0% 

Mais de 2 Salários Mínimo 01 10,0% 

TOTAL 10 100% 
 

A tabela acima evidencia o baixo nível de renda da maioria dos alunos que exerce 
alguma atividade remunerada. Esses dados estão em sintonia com as afirmações do Jornal O 
Estado de São Paulo (2009), quando esse jornal afirma que, por todo o País, as universidades 
públicas e particulares estão assistindo a uma mudança do perfil do aluno que escolhe o 
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magistério, pois os filhos da classe média se desinteressaram pela carreira e estão dando lugar 
aos filhos de famílias das classes C e D. 

Entre os seis alunos que não trabalham, cinco dele têm os pais como principal fonte de 
sustento e apenas um é mantido pelo cônjuge.  

Ainda de acordo com O Estado de São Paulo (2009), os baixos salários afugentam as 
classes A e B, mas a garantia de emprego, principalmente em escolas da rede pública, atrai as 
classes populares. Essa mudança no perfil do aluno das licenciaturas vem modificando a 
própria estrutura dos cursos, pois grande parte dos candidatos a professor vem do ensino 
público. 

Mais uma vez é possível perceber que a realidade da licenciatura em Matemática do 
campus de Mossoró do IFRN está em sintonia com a realidade nacional, pois, no grupo 
pesquisado, apenas um aluno (6,25%) já possuía outro curso superior, os outros quinze alunos 
(93,75%) são oriundos do ensino médio. Dez alunos (62,5%) são oriundos de escola pública e 
seis alunos (37,5%) são oriundos de escola privada.  

Um dos pontos que merece destaque é o tempo que cada aluno passou sem estudar 
antes de iniciar o curso, pois apenas três alunos fizeram a transição do ensino médio para o 
ensino superior ficando menos de um ano sem estudar. Por outro lado, oito alunos (50,0%) 
estavam há quatro ano ou mais sem estudar, havendo alunos que estavam há mais de dez 
anos afastados do ambiente acadêmico. 

Pode-se perceber que uma quantidade significativa desses alunos estava distanciada 
do ambiente acadêmico quando optaram pela licenciatura em Matemática. Essa informação é 
muito relevante, pois, em alguns casos, devido ao tempo em que ficou sem estudar, o aluno 
demonstra sentir dificuldades de relembrar conteúdos discutidos no ensino médio, bem como 
se adaptar ao ritmo de estudo de um curso superior.  

Quando questionados sobre o tempo semanal dedicado aos estudos, os alunos 
apresentam um dado preocupante, pois nove alunos (56,25%) afirmam que estudam, no 
máximo, cinco horas por semana, enquanto que três alunos (18,75%) estudam de seis a dez 
horas semanais e outro três alunos (18,75%) estudam mais de dez horas por semana. 

A análise dos questionários mostra que, em geral, os alunos que trabalham dedicam de 
uma a três horas, por semana, para os estudos, sendo durante a noite (após chegarem da 
faculdade), a madrugada e nos fins de semana, os horários em que se dedicam ao estudo com 
maior frequência. Isso se explica devido ao fato de passarem o dia trabalhando, restando 
apenas estes horários para estudarem.  

 Aqueles que não trabalham, estão entre os que dedicam mais tempo aos estudos, de 
modo que alguns estudam de cinco a dez horas por semana e outros chegam a estudar mais 
de dez horas semanais, preferindo estudar no período da tarde. A tabela abaixo descreve os 
horários que os alunos mais utilizam para estudar. 

 

 

 

Tabela 2: horário em que os alunos estudam com maior frequência 

Horário Respostas Percentual 
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Manhã e a Noite 1 6,25% 

Tarde 6 37,25% 

Noite 3 18,75% 

Tarde e Noite 3 18,75% 

Madrugada 1 6,25% 

Fins de semana 2 12,5% 

TOTAL 16 100% 
 

A realização de estudos à noite, durante a madrugada ou nos finais de semana é um 
reflexo da realidade de um grupo onde a maioria dos alunos exerce alguma atividade 
remunerada, disponibilizando apenas desses horários para realizar as atividades do curso.  

Metade da turma (50%) afirma que prefere estudar com os demais colegas em grupos 
de estudo, enquanto que seis alunos (37,25%) preferem estudar individualmente e dois 
alunos (12,5%) afirmaram que ambas as formas de estudo (individualmente e em grupo) lhes 
são proveitosas. 

Depois de conhecermos o perfil do aluno que frequenta a licenciatura em Matemática 
no campus de Mossoró do IFRN, vejamos agora as justificativas desses alunos para a escolha 
por um curso de licenciatura. 

PORQUE FREQUENTAR UMA LICENCIATURA: AS JUSTIFICATIVAS DOS ALUNOS DA 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CAMPUS DE MOSSORÓ DO IFRN. 

Quando questionados sobre suas motivações para cursar uma licenciatura, os alunos 
apresentaram respostas que trazem à tona uma preocupação, pois, entre os 16 alunos que 
participaram da pesquisa, nenhum aluno afirmou que decidiu frequentar um curso voltado 
para a formação de professores devido ao interesse em se tornar um profissional da 
educação. 

Alguns alunos até afirmam que fizeram o vestibular por ter afinidade com a 
Matemática, mas não pelo interesse em ser professor.  

 
Foi uma oportunidade que surgiu em minha vida. Sempre tive muita vontade de 
estudar matemática. Se não tivesse conseguido aqui, talvez tivesse tentado em uma 
universidade particular. (Aluno 2) 
 

Outros alunos estão interessados em aproveitar o curso superior para a realização de 
concursos ou apenas para obter um diploma de um curso superior. 

 
Pelo objetivo de obter um diploma de nível superior e assim estar melhor preparado 
para participar de concursos melhores e poder almejar um cargo no serviço público. 
(Aluno 10) 
 

Dois alunos chegaram a afirmar que outras pessoas fizeram a sua inscrição e que 
resolveram fazer o vestibular. Enquanto que uma dessas pessoas afirma que sempre quis 
estudar no IFRN, a outra afirma que só passou a frequentar o curso porque estava sem nada 
para fazer. 
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Vejamos o que diz um desses alunos. 
 
Não esperava fazer o curso de licenciatura em matemática, apesar de gostar 
bastante da matemática. Decidi fazer por causa do meu irmão que fez minha 
inscrição, nem passei de primeira, só entrei na terceira chamada e entrei por não 
estar fazendo nada. (Aluno 13) 
 

Existem ainda alunos que afirmam que só estão cursando a licenciatura em 
Matemática porque não conseguiram obter êxito em outros vestibulares. 

 
Minha expectativas não eram a licenciatura  em matemática. Meu objetivo era o 
curso de contabilidade, mas como não tive bons resultados no vestibular, resolvi 
então prestar vestibular para matemática no IF. (Aluno 12) 
 

Alguns alunos afirmam que optaram pela licenciatura em Matemática objetivando 
apenas obter novos conhecimentos, conforme podemos constatar na afirmação abaixo. 

 
Estava sem estudar e queria ampliar meu leque de conhecimentos, além de ser uma 
área com uma grande demanda de mão de obra. (Aluno 16) 
 

Diante de todas as afirmações apresentadas pelos alunos, fica evidente que a procura 
pelo curso de Matemática no campus de Mossoró do IFRN não é motivada pelo interesse dos 
alunos em ingressar na profissão docente. 

Essas afirmações são um forte indicativo das dificuldades que o País enfrenta para 
encontrar novos profissionais para atuar na educação, especialmente em áreas como 
Matemática, Física, Química e Biologia. 

Dificilmente um bom aluno de Matemática deixará de frequentar um curso de 
Engenharia (com forte exigência de Matemática) para se tornar um professor, haja vista a 
enorme diferença de remuneração existente entre essas duas categorias. 

No caso analisado, o curso de Matemática do campus de Mossoró concorre 
instituições como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (que oferece cursos 
muito procurados, como Direito e Medicina) e com a Universidade Federal Rural do 
Semiárido, que oferece aos concluintes do ensino médio, entre outros cursos, o Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia, que da a esses alunos a oportunidade de se tornar um Engenheiro 
sem a necessidade de se deslocar para a capital do estado (Natal). 

Desse modo, muitos alunos que estão cursando a licenciatura no campus de Mossoró 
chegam a abandonar o curso quando passam em outro vestibular, revelando o claro 
desinteresse pela profissão docente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta pesquisa procuramos construir um perfil do aluno que frequenta a 
licenciatura em Matemática no Campus de Mossoró do IFRN, procurando identificar as 
motivações desses alunos para estudar em um curso voltado para a formação de professores. 

Para isso, utilizamos técnicas diversificadas de coleta de dados, tais como: a 
observação da realidade, análise do projeto do curso, aplicação de questionários e entrevistas 
com os alunos.  
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Os dados coletados permitiram constatar que os alunos que participaram da pesquisa 
são adultos que, em sua grande maioria, possuíam apenas o ensino médio quando iniciaram a 
licenciatura em Matemática. 

 A maior parte dos alunos é do sexo masculino e exerce alguma atividade de baixa 
remuneração, dedicando poucas horas semanais ao desenvolvimento das atividades do curso, 
muitas vezes durante a noite, a madrugada ou mesmo nos finais de semana. 

Além disso, parte significativa desses alunos estava afastada do ambiente acadêmico, 
fato que, combinado com o pouco tempo dedicado aos estudos tem como consequência um 
elevado índice de reprovação em disciplinas básicas que abordam temas já discutidos durante 
o ensino médio. 

Sem querer traçar um perfil que contemple todos os alunos das licenciaturas em 
Matemática espalhados pelo Brasil, essa pesquisa mostrou que, se traçarmos um perfil 
específico do grupo analisado, chegaríamos a conclusão que o aluno dessa licenciatura é 
adulto, do sexo masculino, que exerce alguma atividade com baixa remuneração e que dedica 
poucas horas semanais ao desenvolvimento do curso. 

Os dados disponibilizados pelo MEC evidenciam uma redução na procura por cursos de 
licenciatura ao longo dos últimos anos, fato que pode ser minimizado pela presença da 
Universidade Aberta do Brasil oferecendo cursos de licenciatura em pequenas cidades do País, 
mas que pode evidenciar uma redução no número de professores em um futuro próximo. 

Porém, essa pesquisa revelou um fato preocupante, pois todos os alunos que 
participaram da pesquisa deixaram claro que não procuraram a licenciatura porque 
desejavam exercer a profissão docente. 

As motivações para a escolha do curso foram as mais diversas existindo alunos que 
afirmaram que a opção pela licenciatura em Matemática objetiva apenas a obtenção de um 
diploma de um curso superior para uma posterior utilização na realização de concursos. 
Outros alunos afirmaram que estão na licenciatura devido ao insucesso em outros 
vestibulares ou mesmo pela afinidade com a Matemática, havendo casos em que outra 
pessoa fez a inscrição do aluno no vestibular ou ainda situações em que o aluno apenas 
desejava estudar no IFRN. 

Diante dessa realidade fica evidente que é necessário tornar a profissão docente mais 
atrativa, com investimentos em salário, condições de trabalho e formação dos profissionais da 
educação. 

Sem isso, as licenciaturas continuaram sendo vistas como cursos de segunda categoria, 
destinadas a alunos pobres que não conseguiram ingressar no curso de sua preferência e que 
frequentam a licenciatura sem nenhum interesse em exercer a profissão docente, enquanto 
esperam pela oportunidade de ingressar em cursos que lhes permitam atuar em áreas 
profissionais mais valorizadas. 
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RESUMO  
O presente estudo se insere no âmbito do Programa 
Institucional de Iniciação à docência (PIBID/CAPES) do 
Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte no ano de 2010. Tem como objetivo 
relatar experiências no Projeto Reutilizar e Jogar, é só 
começar desenvolvido em duas turmas do 5º ano do 
Ensino Fundamental, tendo como lócus uma Escola 
Municipal da cidade de Natal/RN. Justifica-se na 
possibilidade de oferecer subsídios teóricos/práticos 
para licenciandos em sua formação inicial, transpondo 
teorias estudadas na academia e iniciando-os em 
reflexões sobre o que é ser professor e estimular 
formação continuada de docentes em atuação. Para 
embasamento teórico optou-se por Freire (1996), 
Schmidt (1969), Brasil (2001) e Santos (1995). O referido 
Projeto foi planejado para que as ações sejam 
desenvolvidas no horário do intervalo, tendo sido 
dividido em três etapas. Inicialmente realizou-se 
caracterização do espaço escolar por meio de 
observações e registros escritos. Na segunda, 
obtiveram-se junto aos alunos suas predileções acerca 

de jogos e brincadeiras. Depois desse diagnóstico, 
elaborou-se as ações visando trabalhar o lúdico por 
meio de sucatas, construção de jogos e brinquedos, 
reutilizando resíduos e promovendo  uma reflexão 
sobre a Educação Ambiental, consoante com Projeto 
Cidadania já existente na escola. Verificou-se no recreio 
situação de violência, bem como poucas opções de lazer 
no momento do intervalo.  Assim, buscou-se organizar 
jogos/brinquedos/brincadeiras que visassem resgatar 
essência da categoria infância por meio do brincar, 
incentivo à prática de leitura e escrita, respeito mútuo 
aos colegas e as regras, cooperação entre todos 
participantes. Fica evidenciada o reconhecimento por 
parte do corpo gestor da escola como um todo, para as 
questões ambientais, o lúdico e a conscientizações 
ambientais dos sujeitos envolvidos no processo escolar, 
bem como no envolver-se mais com o aluno, tendo em 
vista, o aprimoramento nas relações escolares.  É 
relevante salientar que o Projeto encontra-se em 
andamento.  

 PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial, Educação Ambiental,  PIBID. 

 
 

Reuse and Play: just get started: Project reporting PIBID the Municipal School of Education in 
Natal-RN 

 

ABSTRACT  
This study forms part of the Institutional Program for 
New Teachers (PIBID / CAPES) of the School of 
Education, Federal University of Rio Grande do Norte in 
2010. It aims to share experiences on Project Reuse and 
Play, you only get two classes developed in the 5th year 
of elementary school, having a local school as a locus of 
Natal / RN. Justified by the possibility of offering 
subsidies theoretical / practical for undergraduates in 
their initial training, transposing theories studied in the 

academy and launch them in reflection about what is to 
be a teacher and encourage continuing education of 
teachers in action. For theoretical background we 
decided to Freire (1996), Schmidt (1969), Brazil (2001) 
and Santos (1995). This project was planned so that 
actions are developed in the time interval, divided into 
three steps. Initially held characterization of the school 
through observations and written records. In the 
second, were obtained with the students about their 
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predilections and play games. After this diagnosis, we 
set up the actions aiming to work through the playful 
scrap, construction toys and games, reusing waste and 
promoting reflection on Environmental Education, 
Citizenship Project consonant with the existing school. 
There was a situation of violence in the playground, as 
well as few entertainment options at the time of the 
interval. Thus, we sought to organize games / toys / 
games that were intended to rescue the essence of 

childhood by category of play, encouraging the practice 
of reading and writing, to colleagues and mutual respect 
the rules, cooperation among all participants. 
Recognition is evidenced by the body managing the 
school as a whole, environmental issues, play and 
environmental realizations of the subjects involved in 
the school, as well as become more involved with the 
student, in order, the improvement in school relations. 
It is important to note that the project is in progress. 

  

 

 KEY-WORDS: Initial training, environmental education, PIBID 
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Reutilizar e Jogar: é só começar: relatando o Projeto do PIBID de Pedagogia em Escola 

Municipal de Natal-RN 
 
 

Ana Luíse Silva de Lima 
Handressa das Virgens Leão de Araújo  

Orientador (a): Prof. Drª Erika dos Reis Gusmão Andrade  
  

No contexto do cotidiano escolar, é comum percebermos altos índices de violência – 
verbal e física – principalmente no horário do intervalo, em que os alunos ficam ociosos e 
propícios a situações de risco. Isso decorre, dentre outras causas, dos novos padrões de 
sociedade e educação que vem sendo estabelecidos. Na realidade da Escola Municipal Profº 
Ulisses de Góis, lócus da aplicação do nosso projeto, a indisciplina, por vezes recorrente, 
causava aos professores e coordenadores angústia e aflição, já que, muitas vezes, não sabiam 
o que os esperava durante os trinta minutos do recreio.  

A partir desse entendimento, procuramos desenvolver nossas atividades, colaborando 
para fortalecer os laços de afetividade e respeito entre os aprendizes. Desenvolvemos, assim, 
o Projeto Reutilizar e Jogar, é só começar, que visa enfocar a relevância dos jogos para a 
aprendizagem e, em tempo, oportunizar momentos de ludicidade aos alunos, contribuindo, 
dessa forma, para a diminuição dos índices de violência e indisciplina, especialmente na hora 
do intervalo.  

Sabendo que os jogos e brincadeiras fazem parte do universo da criança e de sua 
própria trajetória de vida, o jogo, entendido como instrumento capaz de promover 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, colabora para construção do senso de respeito 
mútuo, cooperação, às regras envolvidas; envolvem-se escolhas, tomadas de decisão, 
opiniões, perdas, vitórias e, também, aprendizagem dos sujeitos participantes. Cabe ressaltar 
ainda, que esta perspectiva também se aplica ao trabalho pedagógico com adolescentes, 
público a que se destina esse projeto. 

De acordo com os PCNs (199..), pensar o meio ambiente como parte importante na 
formação do indivíduo, deve ser este um pilar na formação crítica do cidadão.  

Nesse sentido, o Projeto Reutilizar e Jogar, é só começar propôs atividades por meio da 
reutilização de sucata, destacando a importância da reciclagem e sustentabilidade ambiental, 
construindo jogos com material reciclado que auxiliam na aprendizagem. Além disso, 
proporcionamos momentos de discussão sobre os conceitos de jogos, educação e meio 
ambiente. 

 Pretendemos com o presente artigo, socializar nossas experiências ao longo do 
projeto desenvolvido, a partir da nossa participação no PIBID – subprojeto Pedagogia, 
proporcionando refletir sobre os possíveis caminhos de trabalho pedagógico, na medida em 
que estreita a relação teoria e prática, importantes para formação inicial e continuada. 

 Mas o que é o jogo? Não se concebe neste trabalho o jogo como atividade em 
que se ganha e se perde, mas concordamos com o pensar de Charteau (1908) “não é um mero 
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divertimento [...] o jogo é muitas vezes fatigante, às vezes esgota. Mas é essa fadiga, esse 
esgotamento que prova é o seu valor” (p. 125) 

            E continua, “há no jogo um aprendizado da moral”, nesse sentido, acreditamos no 
papel lúdico do jogo, bem como estratégia para desenvolver valorações para com o outro, 
com o colega que joga que brinca.  

O papel pedagógico do jogo poderá ser um meio através do qual o sujeito poderá 
esforçar-se para melhor posicionar-se frente às questões ambientais. Desenvolvimento dessas 
aptidões que o sujeito poderá ser transmitido durante sua vida, uma que o envolvimento dos 
sujeitos em experiência educativa envolvida por jogos e brincadeiras propicia mudanças de 
postura dos sujeitos com relação ao outro e com o meio que este inserido. 

Para desenvolvimento do projeto, inicialmente escolhemos duas turmas: 5º ano A e B, 
mediante diagnostico realizado na escola por meio de observações, registros escritos, foi 
percebido que estas duas turmas durante o intervalo evidenciaram ociosidade o que acabava 
por causar certa violência por parte dos alunos frente aos colegas. Isto trouxe preocupações à 
escola como um todo, o que se entendeu para o nosso grupo durante as visitas para 
observações. 

Inicialmente o referido Projeto constituiu-se de estudo exploratório que segundo 
Piovesan e Temporini (1995), Define-se pesquisa exploratória, na qualidade de parte 
integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado com a finalidade de 
melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende conhecer. 

Assim, na primeira etapa do trabalho de campo realizado por cinco bolsistas 
participantes do PIBID Pedagogia foram desenvolvidas visitas à instituição a fim de observar o 
funcionamento “natural” do cotidiano escolar em questão. Coletaram-se dados durante 
quinze dias, estes decorreram do acompanhamento do cotidiano da escola especialmente nas 
salas de aula, ao total participaram doze salas, das quais decidimos por trabalhar com os dois 
quintos anos. A escolha se deu em virtude de certo grau de insatisfação percebido por parte 
de professores e coordenadores para com as referidas turmas.  No mesmo período de 
observação havia na escola um projeto desenvolvido por uma professora de educação física 
que consistia em oferecer aos alunos no horário do intervalo momentos de prazer e 
ludicidade por meio de jogos como futebol, vôlei, queimada, etc. Porém a professora nos 
confessou algumas dificuldades enfrentadas pelo projeto, como a limitação em trabalhar com 
duas turmas em um só tempo, visto que só havia ela como responsável, ou seja, faltava o 
engajamento de outros colaboradores, além disso, os materiais utilizados como bola, rede, 
cordas, encontravam-se desgastados. Desses percalços culminou a suspensão parcial do 
projeto.    

Assim, percebendo poucas opções de lazer para os alunos, e, principalmente a 
indisciplina dos mesmos durante o horário do intervalo, buscou-se elaborar um projeto a fim 
de contribuir para oportunizar empreendimento que oferecesse atividades produtivas aos 
alunos.   
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Partimos então para colher alguns dados referentes às predileções dos alunos sobre os 
jogos e brincadeiras que mais os instigavam, com objetivo de que o resultado deles norteasse 
nossas próximas ações. Para essa coleta utilizou-se papel A4 e lápis. Solicitou-se que os 30 
alunos presentes escrevessem os nomes dos jogos e brincadeiras que mais os agradavam. 

O registro escrito foi realizado na própria sala de aula dos alunos em um horário do 
intervalo, o que foi previamente combinado com os mesmos. 

No terceiro momento, realizou-se uma reunião em que a partir do que foi sugerido 
pelos alunos no registro escrito atividades a serem contempladas no projeto Reutilizar e jogar, 
é só começar. 

O desenvolvimento das primeiras investigações realizadas indica a relevância do tema 
escolhido para se trabalhar para o cotidiano escolar, uma vez que temos a possibilidade de 
que os próprios alunos pesem, construam e vivam o jogo a partir das questões ambientais no 
contexto em que estes se inserem.  

Relatando a experiência do Projeto 

Dia: 05/08/10 (quinta-feira) 

Atividades:  

• Dinâmica de apresentação 
• Ludião 
 

Dinâmica de Apresentação: 

A dinâmica tinha como objetivo conhecer os alunos e fazer com que eles nos 
conhecessem como também apresentar o nosso projeto. Dessa forma foi entregue para 
cada aluno e para as bolsistas uma bexiga que continha dentro um pirulito. 

A dinâmica foi realizada da seguinte forma: alguém estourou sua própria bola, no caso 
a bolsista Aline, e se apresentou dizendo seu nome, idade e o que gostaria de ser, em 
seguida estourou a bexiga de outro aluno, que deveria se apresentar também, e assim por 
diante até estourar a ultima bexiga. 

 Ludião (Mentiômetro) 

O ludião é uma experiência que contém conceitos de física. E foi feito com os seguintes 
materiais: garrafa pet, caneta, clipes, massinha de modelar. A brincadeira foi realizada de 
maneira lúdica, pois os alunos encheram as garrafas com água para que a caneta com os 
clipes presos na massinha de modelar pudesse flutuar. Ao fazer pressão na garrafa o 
objeto descia até o fundo, indicando, portanto supostamente a mentira por isso foi 
chamado de mentiômetro. Dessa forma, fazíamos perguntas aos alunos e pressionávamos 
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a garrafa ou não, encantando de certa forma os alunos. Para dar um ar de mistério, a 
explicação do ludião só foi feita no dia seguinte. 

Impressões:  

Na primeira dinâmica, todos os alunos participaram, e falaram da sua vida o que eles 
gostariam de ser. Foi de grande importância, pois ficamos sabendo melhor do que eles 
gostam, e por que se interessam. As profissões que eles citaram foram das mais variadas 
possíveis, e um fato interessante é que todos em suas falas, diziam que iriam estudar para 
isso.  A apresentação do projeto, e de nós bolsistas foi um momento especial também, 
pois falamos de nossos sonhos e vontades, incentivando-os a seguir em frente. 

A experiência do ludião deixou os alunos muito curiosos, pois eles se perguntavam 
como era possível uma garrafa saber que estavam mentindo. Todos queriam descobrir o 
mistério, e isso foi muito bom, pois fez com que eles ficassem bastante atentos. E é 
importante ressaltar que não só os alunos das turmas de 5° ano participaram também 
outros alunos de diversas turmas. 

Dia: 06/08/10 (sexta-feira) 

Atividades:  

• Explicação da SBPC, Expotec e Cientec. 
• Explicação do Ludião 
 

Explicação da SBPC, Expotec e Cientec: 

 

Foi exposto para os alunos cartazes da SBPC, EXPOTEC e CIENTEC, explicamos em que 
consistiam os eventos e sua importância, bem como o que aconteceu durante as 
exposições dessas feiras de ciência e tecnologia. 

Explicação do Ludião 

Foi dito para os alunos que essa experiência de física, trabalha os conceitos de força, 
intensidade e ar. No primeiro estado o ludião é menos denso do que a água, ao aplicar 
uma força na garrafa, todo liquido sobe e o ludião fica mais denso pelo fato da pressão. 
Trabalhamos assim, a física e as questões ambientais, pelo fato de reutilizar materiais 
recicláveis. 

Impressão: 

Nesse dia tivemos a presença de poucos alunos do 5º ano, além disso, tivemos a 
presença de outros alunos.  Porém, eles gostaram muito da explicação da experiência, e 
grande maioria solicitou para nós (bolsistas), que fizéssemos novamente.  
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Umas hipóteses dos alunos não terem vindo foi que, muitos não estavam no dia da 
apresentação do projeto. 

 

Dia: 12/08/10 (quinta-feira) 

Atividade:  

• Jogo lógico 
• Jogo da memória 
• Jogo da velha 
• “Cachorrinho” de garrafa PET 
 

Jogos 

Esses jogos foram confeccionados a partir da reutilização de materiais recicláveis, 
como: papéis, papelão de caixas, caixas de ovos, garrafas pet, tampinhas de garrafa, etc. 
Os jogos foram expostos na sala de artes em mesas, para os alunos escolherem seus 
preferidos. Como dito, os alunos escolheram seus jogos que tinham regras especificas. 
Esses jogos têm como objetivo despertar nos alunos a atenção, percepção visual, 
raciocínio,  e memória. 

Impressões: 

Neste dia tivemos a presença das turmas do 5° ano A e B, além de outras turmas. 
Houve interesse e empolgação de todos que estavam presentes. Em meio aos jogos 
expostos, os que mais chamaram atenção foram: o jogo lógico e o “cachorrinho”. 

 

Dia: 26/08/10 (quinta-feira)  

Atividade:   

• Bingo do meio ambiente com premiação no 5° A 

 

O bingo foi elaborado a partir de questões que envolvessem o meio ambiente. Foi 
organizado cartelas para todos os alunos. Eles se organizaram em duas fileiras na sala de 
artes, e foi distribuída uma cartela para cada aluno e os marcadores. Dessa forma, deu 
inicio ao bingo. Uma bolsista com a ajuda de um aluno era responsável pelo sorteio dos 
números, e outra era responsável pelas perguntas que eram feitas. As outras ajudavam na 
organização. 

Impressão: 
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Percebeu-se por parte dos alunos interesse e também motivação para ganhar a 
premiação do bingo. Houve surpresa de nossa parte (bolsistas), pois os alunos acertaram 
muitas questões que foram expostas, inclusive o número de ganhadores foi além do 
esperado. 

Dia: 03/09/10 (sexta-feira)  

Atividade:   

• Bingo do meio ambiente com premiação no 5° B 
 

O bingo foi elaborado a partir de questões que envolvessem o meio ambiente. Foi 
organizado cartelas para todos os alunos. Eles se organizaram em duas fileiras na sala de 
artes, e foi distribuída 1 cartela para cada aluno e os marcadores. Dessa forma, deu inicio 
ao bingo. Uma bolsista com a ajuda de um aluno era responsável pelo sorteio dos 
números, e outra era responsável pelas perguntas que eram feitas. As outras ajudavam na 
organização. 

Impressão: 

Neste dia, não tivemos a presença de todos alunos, porém os que estavam presentes 
participaram, e como na outra turma, estavam muito empolgados para ganhar a 
premiação. Decidimos então, mudar o local da aplicação de nosso projeto. O lugar 
pensado foi à quadra de esporte da escola. 

Dia: 09/09/10 (quinta-feira)  

Atividades: (Futebol de tampinhas; dama; jogo lógico; corrida espacial; jogo da 
memória; pega vareta; sequência lógica e dominó) 

Jogos 

Os jogos organizados na quadra, cada um foi colocado em seu devido lugar esperando 
a chegada dos alunos no horário do intervalo. Os alunos formaram grupos para dá inicio 
ao jogo. Nós bolsistas fomos explicar as regras de cada jogo, e em seguida nos dividimos 
para observar se os alunos jogavam da forma correta e se estavam atentos ao jogo. 

Impressão: 

Os alunos ficaram entusiasmados diante da quantidade de jogos exposto no chão da 
quadra. Pois era uma novidade, já que o acesso a esse tipo de jogo no horário do intervalo 
é raro na escola. Percebemos um grande envolvimento dos alunos uns com os outros 
durante as atividades. Como também, uma atenção por parte jogadores diante dos jogos, 
havendo uma minimização em relação à falta de disciplina que geralmente acontece no 
horário do intervalo. 
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Dia: 09/09/10 (sexta-feira)  

Atividades: (Futebol de tampinhas; dama; jogo lógico; corrida espacial; jogo da 
memória; pega vareta; sequência lógica e dominó) 

Jogos 

Os jogos organizados na quadra, cada um foi colocado em seu devido lugar esperando 
a chegada dos alunos no horário do intervalo. Os alunos formaram grupos para dá inicio 
ao jogo. Nós bolsistas fomos explicar as regras de cada jogo, e em seguida nos dividimos 
para observar se os alunos jogavam da forma correta e se estavam atentos ao jogo. 

Impressão: 

Novamente a realização do projeto foi feita na quadra, contando com a presença de 
muitos alunos, não só do 5° ano A e B, como também de várias turmas. Como no primeiro 
dia, dessa vez não foi diferente, o entusiasmo dos alunos foi do mesmo jeito. Todos 
participaram e interrogaram sobre os jogos, como também insistiram em levar os 
brinquedos para casa. As bolsistas permaneceram com a mesma estratégia de observação, 
sendo que em alguns momentos participávamos das brincadeiras junto das crianças. 

Dia: 23/09/10 (quinta-feira)  

Atividades: (Futebol de tampinhas; dama; jogo lógico; corrida espacial; jogo da 
memória; pega vareta; sequência lógica e dominó) 

Jogos 

Os jogos organizados na quadra, cada um foi colocado em seu devido lugar esperando 
a chegada dos alunos no horário do intervalo. Os alunos formaram grupos para dá inicio 
ao jogo. Nós bolsistas fomos explicar as regras de cada jogo, e em seguida nos dividimos 
para observar se os alunos jogavam da forma correta e se estavam atentos ao jogo. 

Impressão: 

Novamente a realização do projeto foi feita na quadra, contando com a presença de 
muitos alunos, não só do 5° ano A e B, como também de várias turmas. Como no primeiro 
dia, dessa vez não foi diferente, o entusiasmo dos alunos foi do mesmo jeito. Todos 
participaram e interrogaram sobre os jogos, como também insistiram em levar os 
brinquedos para casa. As bolsistas permaneceram com a mesma estratégia de observação, 
sendo que em alguns momentos participávamos das brincadeiras junto das crianças. 

 

Dia: 24/09/10 (sexta-feira)  

Atividade: 

• Palestra sobre a Importância do meio ambiente e da reciclagem 
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• Vídeo: Carta da Terra de 2070 
• Palestra sobre a Importância do meio ambiente e da reciclagem 

A palestra foi realizada por nós bolsistas, com o objetivo de expor aos alunos um tema 
muito discutido atualmente, a importância e valorização do meio ambiente. Também falamos 
sobre a coleta seletiva, a reciclagem e a reutilização de materiais, etc. Aconteceu na sala de 
vídeo da escola, e as turmas do 5° ano A e B assistiram à palestra em momentos diferentes, 
mesmo assim foi proposto o mesmo objetivo para as duas turmas. 

• Vídeo: Carta da Terra de 2070 
 

O vídeo da terra de 2070 tratava-se de uma narrativa de um senhor de 50 anos que vivia 
no ano de 2070. Ele fala de como era o mundo antes e de como tinha se transformado, devido 
à falta de cuidado que os homens tiveram. Era mostrada a fome, a seca, a miséria, as doenças, 
em fim tudo o que acontecia em 2070. A produção visual concluía-se com uma reflexão para 
que todos tivessem cuidado, e valorizasse o meio em que vivemos, para que essa realidade 
não pudesse acontecer. E a música final era terra planeta água. 

Impressão: 

Os alunos ficaram atentos as informações sobre o lixo, reciclagem, meio ambiente, 
etc., pois muitas das informações expostas nesse dia eram novidades para alguns. Durante a 
palestra nós bolsistas, fazíamos perguntas sobre o assunto e eles tentaram responder dentro 
do possível, visto que poucos sabiam sobre o assunto. As imagens das crianças e adultos com 
fome, a seca e a miséria, impressionaram muito os alunos, como também as imagens que 
representavam a beleza da terra antes de toda essa destruição. No final do vídeo, foi pedido 
que os alunos escrevessem o que mais os haviam impressionado, muitos optaram em 
representar a beleza da terra, enquanto outros preferiram mostrar a miséria que ela estava, 
sempre com frase de otimismo para com o meio ambiente. 

Dia: 06/10/10 (quarta-feira)  

Atividade: 

• Oficina de construção de jogos 
Oficina de construção de jogos 

 As oficinas foram realizadas na semana da criança, em duas salas separadas. Contou com a 
presença de todas as turmas da escola. 

Nas duas oficinas foram produzidos brinquedos reciclados, como: disco voador de papelão, 
dominó de caixinha de fósforo, jogo lógico. Os alunos ouviram uma breve explicação sobre a 
importância da reciclagem e logo após aprendiam a fazer os brinquedos. 

Impressão: 

Os alunos e professores ficaram super envolvidos nas oficinas, atenciosos com a 
explicação de como era feito os brinquedos, e depois todos queriam fazer.  
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Os alunos eram devidos em grupos para cada grupo fazer um brinquedo, uma das dificuldades 
enfrentadas foi o pouco material, para a grande quantidade de alunos. 

Dia: 21/10/10 (quinta-feira)  

Atividade: 

• Dinâmica das bolas 
 

A dinâmica foi realizada na turma do 5° ano B e ocorreu da seguinte forma: foi 
entregue aos alunos uma bexiga para que eles enchessem, todos tinham que manter a bexiga 
no ar o tempo todo, sem deixar cair, ia sendo retirado um aluno por vez, porém a bexiga não 
saia, e quem fosse ficando teria que mantê-la no ar. Dessa forma, seria feito até permanecer o 
ultimo aluno. Esta dinâmica tinha o objetivo de estimular a confiança no outro, refletir sobre 
convivência em grupo, cooperar com outro, e trabalhar as questões sobre o respeito às 
regras. 

Impressões: 

No primeiro momento foi percebido que os alunos se interessaram muito pela 
dinâmica, eles participaram e seguiram as regras do jogo, que era não deixar a bexiga cair 
mesmo tendo que ser retirado da brincadeira. Eles gostaram tanto, que a mesma dinâmica foi 
repetida mais de uma vez. Pois eles queriam manter sempre a sua bexiga no ar. O apoio ao 
ultimo colega, foi evidente por parte dos alunos. 

Dia: 22/10/10 (sexta-feira)  

Atividade: 

• Dinâmica das bolas 
 

 A dinâmica foi realizada na turma do 5° ano A e ocorreu da seguinte forma: foi 
entregue aos alunos uma bexiga para que eles enchessem, todos tinham que manter a bexiga 
no ar o tempo todo, sem deixar cair, ia sendo retirado um aluno por vez, porém a bexiga não 
saia, e quem fosse ficando teria que mantê-la no ar. Dessa forma, seria feito até permanecer o 
ultimo aluno. Esta dinâmica tinha o objetivo de estimular a confiança no outro, refletir sobre 
convivência em grupo, cooperar com outro, e trabalhar as questões sobre o respeito às 
regras. 

Impressões: 

Neste dia, com a Tuma do 5 ° ano A, os alunos demonstram pouco interesse pelas 
regras do jogo, pois cada um queria ficar com sua própria bexiga. Dessa forma a falta de 
cooperação entre os colegas ficou evidente, assim como a individualidade. 

Dia: 04/11/10 (quinta-feira)  
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Atividade: (Construção do dominó com caixas de remédios) 

Neste dia houve a construção de um dominó gigante, feito de materiais recicláveis. Os 
alunos tiveram a oportunidade de construir seu próprio seu próprio dominó, no entanto não 
houve a conclusão, pois o tempo do intervalo foi curto. 

Impressão: 

Os alunos ficaram entusiasmados. Alguns realizaram a construção com sucesso, 
enquanto outros não o obtiveram. Pois na construção do dominó levou-se mais tempo, além 
de alguns erros na finalização do processo. 
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RESUMO  
 

A ciência é um campo da atividade humana que 
busca, usando o raciocínio lógico e os métodos 
científicos, uma maior compreensão do mundo. A 
necessidade de entender o universo e a curiosidade 
foram os principais motivos para o nascimento da 
ciência. Desde então o ser humano acompanha seus 

progressos e suas dificuldades em se manter como 
verdade, graças as revoluções científicas e quebras de 
paradigmas. O presente artigo busca esclarecer 
exatamente isso, os principais aspectos da ciência e suas 
(im)possibilidades perante o conhecimento. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: ciência, conhecimento, paradigmas, aspectos da ciência. 

 

(IM)POSSIBILITIES OF SCIENTIFIC THOUGHT 

ABSTRACT  
 

Science is a field of human activity that search, 
using logical reasoning and scientific methods, a greater 
understanding of the world. The need to understand the 
universe and curiosity were the main reasons for the 
birth of science. Since then the human accompanies 

their progress and their struggles to remain as true, 
because of the scientific revolutions and paradigm shift. 
This article seeks to clarify exactly which are main 
aspects of science and the (im) possibilities of scientific 
knowledge. 

 

 KEY-WORDS: science, knowledge, paradigms, aspects of Science. 
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INTRODUÇÃO 
 

“A ciência é a experiência, e a experiência é 
um manto que se tece ao longo de vários séculos; e quanto 
mais o manto se estende, mais a ciência é completa e segura.” 

Carlo Bini  
 
Partindo de pesquisas bibliográficas esse trabalho tem a intenção de despertar a 

curiosidade do leitor e incitar a reflexão sobre a importância da ciência na história da 
humanidade. Busca principalmente evidenciar quais são os principais problemas que a ciência 
enfrenta hoje na busca da verdade, isto é, as possibilidades e impossibilidades do 
conhecimento científico no caminho percorrido na procura de certezas. 

Busca-se alcançar esses objetivos a partir de explicações sobre os principais conceitos 
da ciência. O trabalho trás respostas sobre o que é ciência, conhecimento científico, senso 
comum, paradigmas e métodos científicos. Explica também como se deu o nascimento da 
ciência, o que é pensar cientificamente, quais são suas implicações no mundo atual, suas 
principais problemáticas e importâncias.  

Durante muito tempo o homem viveu na obscuridade, tentando achar respostas 
baseando-se apenas na fé em crenças. Até que certos homens de Mileto mudaram o rumo 
dessa história e tentaram alcançar as respostas através do ceticismo e do pensamento lógico. 
Nasce a ciência. Desde então a humanidade vem assistido o progresso científico, atuante nas 
mais diversas áreas da vida humana. Através do tempo o ser humano encontrou certos 
empecilhos que dificultaram a produção do saber científico e que o fez questionar se a ciência 
é mesmo fonte de verdades.   
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 Entende-se por ciência o conhecimento e a prática adquirida baseada no método 
científico. Sua definição está inserida no próprio significado da palavra “ciência”, que vem do 
latim e significa “conhecimento”.  De acordo com Nicola Abbagnano (2007, p.157) “a ciência 
inclui garantia absoluta de validade, sendo, portanto, como conhecimento, o grau máximo da 
certeza”. Esse saber é adquirido a partir do exercício da experimentação, do raciocínio lógico e 
de um conjunto de métodos científicos que buscam verdades. Este é o principal objetivo da 
ciência, buscar certezas que possibilitem a compreensão do mundo e, a partir dessas 
conclusões, usá-las para exercer certo poder sobre a natureza.  
 Seu nascimento se deu quando os primeiros filósofos gregos pré-socráticos (viveram 
entre os séculos VII a V a.C.) tentaram entender o mundo usando a razão e não a religião, ou 
seja, esses homens tentaram compreender a natureza partindo da racionalidade e do 
ceticismo e não pela crença em mitos ou dogmas. Diferente da ciência moderna que busca 
intervir na natureza, conhecer para exercer domínio sobre ela, esse filósofos tinham como 
objetivo encontrar explicações no próprio universo ao redor. Questionavam a origem de tudo 
ou o princípio das coisas, e é com eles que nasce o pensamento pré-científico, pois apesar de 
demonstrarem o anseio em desmistificar a natureza e seus fenômenos, seus métodos ainda 
eram baseados apenas nas observações feitas e eram limitadas pela ausência de rigor e de 
instrumentos.  
 O modo de pensar de forma racional, buscando fatos lógicos que justifiquem 
fenômenos, experimentado e comprovando teorias traduz o que é o pensamento relativo à 
ciência e caracteriza o conhecimento científico. Este tipo de conhecimento anula explicações 
sem causas concretas, já que se baseia em análises e reflexões para construir suas verdades.  
 Diferente principalmente do conhecimento popular ou senso comum. Que 
compreende o saber independente de uma reflexão detalhada. É o que a maioria das pessoas 
fazem sem se dar conta, o que se aprende no dia a dia, sem que seja preciso de cálculos e 
investigações, por exemplo, para ser realizado. As duas formas de pensar são importantes, já 
que as duas objetivam compreender o que está ao redor. Rubem Alves (2008) diz que o senso 
comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de 
compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. 
 A imprevisibilidade do senso comum levou ao mito de que o pensamento científico é 
superior ao pensamento popular e que por isso as pessoas não tem obrigação de pensar 
cientificamente, já que existe uma classe pensante que cumpre esse papel, os cientistas.  O 
que é comum então, é que a maioria das pessoas sigam o que os cientistas dizem por 
considerarem dotados de maior capacidade de pensar, o que não é correto. Esse fato os faz 
crer que apenas a ciência é capaz de produzir respostas para o homem, quando na verdade o 
desenvolvimento da ciência consiste num processo contínuo de refinar o senso comum. 
Rubem Alves (2008, p.10) explica dessa forma: 

 
[...] Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta (os cientistas), os 
outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o 
que os cientistas mandam. Quando o médico lhe dá uma receita você faz perguntas? 
Sabe como os medicamentos funcionam? Será que você se pergunta se o médico sabe 
como funcionam? Ele manda, a gente compra e toma. Não pensamos. Obedecemos. 
[...] 
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A diferença entre esses dois âmbitos do conhecimento é, em geral, a busca de certezas 

a partir de métodos científicos por um e o ato de inferir algo partindo apenas da observação, 
ausente aí à necessidade de testes, por outro. Os métodos representam conjunto de passos 
que se juntam no intuito de achar as respostas do problema que está sendo testado e 
estudado. São baseados em quatro premissas básicas, são elas: anunciado do problema; 
formulação de hipóteses; teste das hipóteses; conclusão. No primeiro passo o cientista 
anuncia o problema e a partir disso busca soluções, formula então hipóteses, estas que vão 
ser testadas e analisadas; de acordo com os resultados obtidos o pesquisador irá construir as 
conclusões. Com isso o cientista produzirá o que é chamado de conhecimento científico, pois 
ele usou a lógica e a experimentação para explicar e solucionar o problema. Porém esse não é 
um modelo fixo a ser seguido, porque cada pesquisa apresenta características diferentes, o 
que a individualiza de outra e por consequência, esses métodos são mudados de acordo com 
a necessidade. 
 Essa necessidade do processo de investigação surgiu com Descartes (século XV), 
considerado o primeiro filósofo moderno do mundo. Ele propôs o método cartesiano que 
dizia que se deve duvidar de tudo que existe, não apenas acreditar que as coisas são do jeito 
que são porque assim devem ser como faziam os gregos antigos e os escolásticos. “Eu duvido, 
logo penso, logo existo” (1637) foi o que disse Descartes para explicar a própria existência.  
 É então a partir da conclusão ou da resolução do problema que são produzidos novos 
conceitos e novas teorias, estes que formam os chamados paradigmas científicos. “Conjunto 
das teorias, dos valores e das técnicas de pesquisa de determinada comunidade científica” 
(trad. Ital., Einaudi, Turimm 1969¹, 1978², p.219 apud ABBAGANANO, 2007, p. 864 ). 

É comum uma teoria não durar como verdade por muito tempo, isso ocorre graças ao 
surgimento de novas teorias que desmentem ou apontam falhas na teoria anterior. Isso 
ocasiona a substituição parcial ou total de um paradigma por outro, esse fenômeno é 
chamado de revolução científica. Como por exemplo, a teoria do flogisto, que foi desenvolvida 
por Georg Ernst Stahl (entre 1703 e 1731) e que buscou explicar a combustão pela perda ou 
ganha de substâncias chamadas de flogistos, ou seja, quando um corpo sofria oxidação perdia 
flogistos e quando sofria redução absorvia flogistos que era expelido de um segundo corpo. 
Essa substância era basicamente uma matéria que era liberada durante a queima, ou melhor, 
uma essência, na concepção de Stahl, que fluía de um elemento a outro. Tal teoria foi aceita 
na comunidade científica da época até ser refutada por Lavoisier. Ele desmentiu a teoria do 
flogisto e provou que a combustão se dá quando uma substância combustível se combina com 
o oxigênio.  

A ciência tem a necessidade de falsear suas teorias com a intenção de garantir o 
progresso científico baseado nas novas descobertas que surgem quando uma teoria é provada 
falha. Esse conceito foi desenvolvido pelo filósofo Karl Pooper (século XX) que argumenta que 
uma teoria científica nunca pode ter sua veracidade absoluta provada, mas sim sua falsidade. 
Dessa forma, uma teoria é válida até que seja encontrada nela provas que a tornem refutável.  

Tantas quebras e construções de novas teorias, tantas revoluções científicas provocam 
mudanças significativas na história da ciência, propondo novos ciclos e achados. O filósofo 
francês Gaston Bachelard diz que esse progresso se dá por saltos, ou seja, quando métodos 
que constavam em uma pesquisa passada (e atuavam como problemas no avanço do 
conhecimento) são retirados e há uma nova pesquisa aonde se chega a novos resultados há 
uma ruptura epistemológica, que gera um quebra de paradigma e garante o avanço do 
conhecimento. Tais obstáculos podem ser hábitos culturais ou religiosos que impediam o 
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aprofundamento de pesquisas e também a dogmatização de teorias, ou seja, a ideia que x 
teoria possui autoridade ou superioridade diante de qualquer outra teoria. Thomas Kunh 
apresenta de forma semelhante à história do progresso da ciência. Diz que não é um processo 
contínuo e evolutivo, mas que o progresso se dá a partir da quebra de paradigmas e 
construção de outros, isto é, uma sucessão de paradigmas que abre caminhos para novos 
saberes científicos.   
 As rupturas, revoluções e quedas de teorias podem levar ao pensamento de que o 
conhecimento científico é transitório, que a ciência não garante verdades e que fracassou no 
seu objetivo. Isso demonstra a dificuldade que a ciência tem em se estabelecer como campo 
seguro do conhecimento. Porém, durante aquele espaço de tempo em que certa teoria ou lei 
foi vista como plausível a ciência cumpriu seu papel. Um exemplo atual é a da descoberta de 
substâncias, chamadas de neutrinos, que talvez possam ultrapassar a velocidade da luz. 
Experiências que estão ocorrendo na França buscam provar que essas substâncias, de carga 
quase nula, podem superar a velocidade da luz (aproximadamente 300.000 km/s). Se as 
experiências provarem falhas na teoria de que a luz tem a máxima velocidade cósmica isso 
modificará o conjunto de leis de Einstein e trará grandes mudanças para a física moderna. 
Caso isso aconteça não quer dizer que Albert Einstein ou a ciência fracassou no seu objetivo, 
pois enquanto sua teoria não pôde ser refutada era vista como uma verdade que contribui 
para o desenvolvimento do progresso no campo científico. É normal que com o advento 
tecnológico muitos paradigmas sejam quebrados, graças a maior facilidade de provar e testar 
situações que antes não eram possíveis.  
 Muitas vezes esquecido, o papel da mulher tem grande importância na história da 
ciência. Esse esquecimento se dá pela grande opressão e preconceito que a mulher sofreu 
durante muito tempo pelo resto da humanidade, então para elas era muito mais difícil 
produzir um conhecimento científico. Apesar disso, suas contribuições foram grandes, um 
exemplo que ilustra isso é o da cientista Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um prêmio 
Nobel. Ela foi laureada duas vezes: um Prêmio Nobel de Física pela comprovação da 
radioatividade e um Prêmio Nobel de Química pela isolação dos elementos químicos rádio e 
polônio. Não só ela, mas muitas outras mulheres deixaram seu legado, como Maria Goeppert-
Mayer, com contribuições sobre a estrutura do átomo; Dorothy Crowfoot, que estudou as 
macromoléculas; Rosalind Franklin, que constatou a estrutura helicoidal do DNA, entre outras. 
 Graças a esse período em que a ciência foi basicamente controlada por homens, 
filósofas feministas defendem que há na história científica lacunas que são consequência da 
dominação masculina. Isso acontece porque por muito tempo eram os homens que decidiam 
quais questões eram significantes e quais não eram. A resolução dessa problemática deve se 
dar pela inserção cada vez maior das mulheres no meio científico, não só das mulheres, mas 
sim de todas as classes que por algum motivo foram excluídas da “identificação de questões 
de investigação significativas e insignificantes.” (ROSENBERG, 2005, p. 234). 
 Existem, além dos citados acima, outros problemas que permeiam o ambiente 
científico entre eles destacam-se: constantes discussões entre ciência e religião; pesquisas e 
práticas científicas, principalmente na área da genética, que causam polêmica por ferirem os 
princípios éticos; e também o fato de que “as pesquisas científicas passaram a fazer parte das 
forças produtivas da sociedade, isto é da economia”. (CHAUI, 2009, p. 239).  
 Apesar de todas as problemáticas que surgem, o papel da ciência hoje e sempre será 
indispensável. Todos os avanços nos mais diversos campos científicos devem-se aos homens e 
mulheres que se debruçaram e se debruçam sobre questões na intenção de buscar respostas 
e de com isso produzir ciência. Se o ser humano não tivesse essa necessidade de ir atrás de 
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respostas, essa curiosidade em saber como isso ou aquilo se constitui e a capacidade de com 
as respostas em mãos modificar algo em função do seu próprio bem, a humanidade estaria 
estagnada no tempo. Por isso pensar cientificamente é importante, pois usar e produzir 
conhecimento garante progressos.  É por necessitarmos de certezas que a ciência sempre 
existirá, pois enquanto houver perguntas sem respostas haverá ciência. 
 
METODOLOGIA 

 
A metodologia da presente pesquisa compreendeu a análise e a leitura de textos 

filosóficos com pertinência no tema proposto, buscando a contextualização e a 
problematização acerca do percurso da ciência pensado como um processo histórico que é 
construído e reconstruído constantemente. Foi realizada também a discussão em grupo dos 
textos relacionados ao desenvolvimento do conceito de ciência no intuito de produzir uma 
perspectiva capaz de evidenciar a importância da questão para o pensamento científico. 
 
CONCLUSÃO 

 
Diante de tanto aparato tecnológico, de tantas novas descobertas que afetam direta e 

indiretamente a vida das pessoas, entender todos esses aspectos da ciência e do 
conhecimento científico, buscar suas origens, compreender sua transição pela história é 
importante para a sociedade para que se possa desenvolver a capacidade de pensamento, de 
reflexão e que com seja possível achar respostas para as próprias perguntas. De fato a ciência 
é falha, mas é também reveladora, por isso entender o pensamento científico, questionar, 
investigar, procurar, achar respostas é compreender cada vez mais o mundo e o universo que 
está ao redor e também o que nele vive.  
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RESUMO  
 

A história da filosofia e o pensamento científico 
podem ser considerados campos inesgotáveis de 
pesquisa, pois através do estudo de ambos é possível 
construir algumas perspectivas que indicam como se 
deram à evolução das teses nas diferentes áreas do 
conhecimento, bem como evidenciar os diversos 

paradigmas que auxiliam na atividade científica. Este 
artigo exporá de maneira geral a construção da ciência 
como uma linguagem enfocada a tentar explicar o 
mundo e fenômenos naturais a partir do uso do 
conhecimento científico desde a origem da filosofia na 
Grécia antiga até a atualidade. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Filosofia, história da ciência, conhecimento. 

 

PHILOSOPHY AND SCIENCE: BRIEF  CONCEPTUAL PERSPECTIVES THROUGH HISTORY 

ABSTRACT  
 

The history of philosophy and the scientific thought can be considered inexhaustible research fields because 
through the study of them both is possible to build some perspectives that indicate how happened thesis evolution in 
different areas of knowledge as well as testify the several paradigms which help with scientific activities. This paper 
exposes in a general way the construction of science as a language focused on trying to explain the world and the 
natural phenomena from the usage of scientific knowledge since the origin of philosophy in Greece to present days. 

 

 KEY-WORDS: Philosophy, history of science, knowledge. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em sentido amplo, pode-se afirmar que a filosofia (do grego Φιλοσοφία,“amor à 
sabedoria”) é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, 
à mente e diversos valores morais e estéticos, refere-se a quaisquer conhecimentos ou 
práticas sistemáticas. A filosofia e a ciência são fortemente interconectadas, tal como 
enfatizada neste artigo, a filosofia trata do bem, da beleza, da justiça, da verdade, de questões 
que na maioria das vezes nem a ciência consegue compreender por falta de uma estrutura 
racional da qual a filosofia possui. Já a ciência estabelece um padrão de sistema que abarca 
verdades gerais e lógicas obtidas através de vários recursos para provar a veracidade de uma 
alegação procurando prová-la ou desaprová-la através do método científico.  

Essencial para a compreensão da vida, o pensamento científico surgiu na Grécia 
através dos pensadores pré-socráticos ou filósofos da natureza. Ao longo dos tempos, 
juntamente ao desenvolvimento do corpo e da mente, novas questões foram surgindo e de 
embate com pensamentos baseados em mitos, dogmas, religião e histórias, o ceticismo 
surgiu, de uma forma naturalista de se pensar, com a afirmação de que não se pode obter 
nenhuma certeza absoluta a respeito da verdade.  

O pensamento filosófico surgiu na Grécia antiga, no século VI a C., a partir de então, 
vários filósofos como Pitágoras, Heráclito, Tales, empenharam-se em responder 
racionalmente e com lógica várias dúvidas sobre a realidade das coisas, das origens, da 
existência, da natureza, de Deus, muitas questões levantadas com objetividade por antigos 
pensadores, que ainda impulsionam diversos questionamentos contemporaneamente. O fato 
de ela surgir na antiga Grécia não foi por acaso, a Grécia vivenciava um momento de auge, a 
produção artística era muito ativa, haviam os jogos olímpicos, e o comércio que interagia com 
outros povos fez diversificar mais ainda o conhecimento de outras perspectivas acerca da 
realidade. A linguagem, religião, moeda foram marcantes nesse período, entretanto, surgiram 
juntamente a esse processo essa nova tentativa de responder os questionamentos sobre a 
existência ignorando a sua mitologia, usando a razão. 

Durante a idade média pouca coisa científica foi produzida, pelo fato de uma visão 
dogmática ter sido criada por filósofos escolásticos, da qual era inadmissível o uso de cálculos 
lógicos e matemáticos, aceitando apenas a dialética e a lógica aristotélica como formas de 
análise científica. Consequentemente veio o período conhecido como “período das trevas” 
que ficou entre dois importantes marcos, o declínio da sociedade grega e o renascimento. 
Segundo a denominação de Chassot sobre o Renascimento: 

A denominação do período em seguida – Renascimento – Diz muito. A 
invenção da imprensa e as grandes navegações mostram ao europeu que 
ele não está necessariamente no umbigo do mundo; Isso implica maneiras 
diferentes de pensar. A reforma protestante tem significado muito maior 
do que um cisma religioso no cristianismo: Ela determina também o 
surgimento da escola, com a conhecemos hoje.  CHASSOT, attico, 1939. 
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Em base de algumas informações sobre a idade média, podemos perceber que a 
“fortaleza escolástica” não foi tão inconquistável como aparentemente. Essas transformações 
foram decisivas para a grande mudança na forma de analisar a natureza, que marcou a 
importante revolução científica, que deu início no século XV até o fim do século XVI. Um fator 
imprescindível para essa profunda mudança foi conhecida como renascença, na Itália onde foi 
iniciada, Cinquecento. Nesse período, os pensadores retomaram literalmente o pensamento 
científico pré-socrático e passaram a utilizar a matemática como forma de análise científica, 
com isso, voltou-se a evoluir cientificamente. Ele foi marcado por muitas áreas da 
humanidade, que assinalam o fim da idade média e início da idade moderna. Muitas 
transformações ocorreram na cultura, sociedade, economia, religião e política, mas em geral o 
termo é mais efetivo em relação às artes, a filosofia e a ciência.  

Em suas idéias principais, o humanismo pode ser apontado como principal valor. É 
baseado em fatos associados ao Antropocentrismo, Racionalismo, Individualismo, 
Neoplatonismo, Hedonismo e Otimismo. O método Humanista implica no aprendizado que faz 
uso da evidência empírica e da razão individual para chegar as suas conclusões, ao contrário 
da escolástica, que se limitava ao debate das diferenças entre comentaristas e autores.  

A tão eminente reforma ocorrida no renascimento foi marcada por atos 
revolucionários que destacaram pessoas como Martinho Lutero (1483 – 1546), mestre em 
filosofia e monge agostiniano, era doutor em teologia, e ensinava na universidade de 
Wittenberg, que chegou ao ponto de queimar a bula papal e publicar, em 31 de outubro de 
1517, as 95 teses que marcaram o início da Reforma.  

O desenvolvimento e pontos atingidos da reforma são aspectos complexos para serem 
resumidos aqui, mas algo a se destacar é que além de buscar a restauração da disciplina na 
igreja e uma volta ao antigo cristianismo, os reformistas queriam diminuir o valor dogmático 
exercido pela igreja de Roma, assegurando juntamente, maior liberdade de pensamento. 

Com o passar do tempo, um novo modo de pensar através do conhecimento veio 
surgindo, classificado como ciência moderna. Seu construtor foi considerado Galileu Galilei 
(1564 – 1642) o mesmo, teórico do método científico. Em comparação com a física de 
Aristóteles que se denominava teórica e qualitativa, a de Galileu poderia ser entendida 
quantitativamente e traduzidas por raciocínios lógicos, matemáticos. O contraste dessas duas 
épocas científicas pode ser contrastado por vários aspectos; A antiga é baseada na qualidade 
percebida dos corpos, em distinções qualitativas do espaço, na natureza como uma 
hierarquia, e na metafísica da identidade e da mudança; Já na ciência moderna o movimento 
deixa de ser uma alteração dos corpos e passa a ser um deslocamento, os objetos físicos sob 
investigação são isentos de suas qualidades sensoriais, a natureza é um complexo de corpos e 
suas relações, e o espaço é homogêneo. Como citado por Danilo Marcondes: 

 

 

 

O conceito de modernidade está sempre relacionado para nós 
ao “novo”, àquilo que rompe com a tradição. Trata-se 
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portanto, de um conceito associado quase sempre a um 
sentido positivo de mudança, transformação e progresso. Não 
é à toa que no discurso político frequentemente encontramos 
esse termo, quando falamos p.ex., em um projeto de 
“modernização” do país. MARCONDES, Danilo, 2008. 

Em função dessas modificações, fatores foram alterados e um novo período surgiu. A 
revolução científica começou no século XVI e foi até o século XVIII, esse momento foi essencial 
para a transformação de uma ciência atrelada à filosofia, para um conhecimento mais prático 
e estruturado. Suas causas relevantes foram pelo renascimento cultural, a reforma 
protestante, a imprensa e o hermetismo. Com a referida revolução, a ciência mudou sua 
função e sua forma, tornando a ser repensada nos moldes da nova sociedade que emergia 
naquela época. Como a maioria das revoluções, essa não ocorreu por motivos próprios ou 
isolados, ela foi a consequência de uma nova sociedade com pensamentos renovadores, em 
busca de respostas lógicas e concretas. 

A ciência e tecnologia são as bases para o desenvolvimento, desde os em meados do 
século XI a.C. Evoluem até hoje, e continuará evoluindo. Alguns benefícios são adquiridos, 
desde questionamentos como de onde vem alguma coisa, da existência, da natureza, até o 
fato de proporcionar uma melhoria de vida em conseqüência desses aspectos, como a cura de 
doenças, evolução da medicina, aparelhos que facilitam o dia-a-dia da sociedade, 
ambientalismo, entre outros. Como afirma a citação de Pinguelli: 

 

Houve um grande impacto filosófico da revolução científica 
e da mecânica de Newton. A ciência se separou da filosofia. 
Antes mesmo da mecânica newtoniana, no século XVI, 
Francis Bacon propusera um empirismo pragmático, mas 
ingênuo se comparado ao chamado empirismo britânico que 
depois floresceu na esteira do êxito da mecânica. Com 
Locke, um dos países do liberalismo, Berkeley e Hume, 
apesar de este último ter sido um crítico cético da lógica 
indutiva do empirismo atribuído a Newton. PINGUELLI, Rosa, 
2005. 

 

 

Antigamente meios bem menos desenvolvidos e facilitados eram utilizados para 
muitas formas de pesquisa, as facilidades hoje encontrada em cada setor são inúmeras. Na 
área de alimentos, por exemplo, máquinas e programas auxiliam na extração, fermentação, 
liofilização, entre outros. Antigamente a mão de obra era má rebuscada por dificuldades em 
qualificações, mas hoje, com o avanço tecnológico, a preparação se tornou isenta de 
obstáculos tomando como referencial o período da antiga idade.  

 

METODOLOGIA 

             A metodologia da presente pesquisa compreendeu a análise e a leitura de textos filosóficos 
com pertinência no tema proposto, buscando a contextualização e a problematização acerca do 
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percurso da ciência pensado como um processo histórico que é construído e reconstruído 
constantemente. Foi realizada também a discussão em grupo dos textos relacionados ao 
desenvolvimento do conceito de ciência no intuito de produzir uma perspectiva capaz de evidenciar a 
importância da questão para o pensamento científico.   

CONCLUSÃO 

Em geral, a ciência é o modo com que a teoria se relaciona com a natureza, através de 
questionamentos sobre a existência, e do mundo ao nosso redor. Como foi visto, ela teve 
início desde os primórdios, desde quando não se tinha formas facilitadas de se pesquisar, 
auxílio da informática, de máquinas, até hoje, onde experimentos vêm antes de conclusões, 
através da lógica, tecnologia e principalmente do método científico para provar-se diversas 
teorias. 

Como visto em muitos aspectos nesse artigo, a ciência possui inúmeras importâncias. É 
responsável pelo desenvolvimento político, social, econômico e tecnológico de um país, além 
de ser responsável por todos os avanços científicos concebidos até hoje, uma conseqüência 
de um país avançado, cientificamente falando, é o desenvolvimento. 

Diante das ideias expostas, concluo que a filosofia e a ciência tiveram papéis 
importantíssimos na construção do nosso mundo atual, foram essenciais para os avanços em 
diversos aspectos, e com o seu sucessivo desenvolvimento nos trará ainda muitas outras 
resoluções de problemas e melhoria de vida em relação a nossa existência. 
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RESUMO  
 
O homem busca entender a origem de todo o universo 
desde o princípio da humanidade. Os gregos antigos 
desde o século VI a. C. buscavam explicar a origem 
baseando-se em sua filosofia sobre especulações 
puramente racionais, onde primeiramente tudo era 
formado a partir de elementos naturais, água, ar, fogo e 
terra. Ainda antes da era cristã, foi estabelecido o 
primeiro conceito de matéria, que teve sua menor parte 

denominada átomo, em grego, indivisível. Tão logo, o 
cientista inglês John Dalton propôs o átomo ser uma 
esfera maciça e também indivisível. Outras teorias 
substituíram essa ideia de indivisível a partir do século 
XIX.  
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Filosofia, Atomismo antigo, Ciência. 

 

TITULO EM INGLÊS  

ABSTRACT  
 
Human beings seek to understand the origin of the 
universe from the beginning of History. Ancient 
Greeks from the fifth century BC sought to explain the 
origin based on rational speculation of Philosophy that 
stated everything were formed from natural elements, 
water, air, fire and earth. Even before the Christian 
era, the concept of matter was first established, which 

had its lower part called “atom”, that meant in Greek, 
“indivisible”.  The British scientist, John Dalton, 
proposed the atom as a solid sphere and 
also indivisible. Other theories have replaced the 
nineteenth century idea of indivisibility. 

 

 

 KEY-WORDS: Philosophy, Ancient Atomism, Science. 
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UMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA SOBRE O ESTUDO DO ÁTOMO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Tales de Mileto à primeira compreensão sólida chegando a John Dalton. Detendo-se A 
Química, bem como, a Física, a Biologia, a Astronomia e a Matemática é uma ciência que, de 
um modo organizado de trabalho, tem por finalidade estudar objetos e fenômenos da 
natureza e desenvolvimentos tecnológicos por uma criteriosa observação e interpretação 
destes, como consequência, em determinados momentos, propõem explicações e 
compartilha linguagens para representação e sistematização do conhecimento de tais 
fenômenos. 

Assim como as outras Ciências Naturais, a Química teve uma evolução histórica até 
chegar ao seu tirocínio moderno e às atuais propriedades. Para melhor compreender o 
mundo, necessariamente, dependemos do entendimento claro do papel dessa ciência, para 
tanto, a ideia de átomo ao longo da história é exemplo para entender como se dá a 
construção dos conceitos científicos e porque seu surgimento foi tão importante para a 
regularidade que expõe atualmente.  

O alvo principal deste trabalho é esmiuçar alguns aspectos dos nexos da mudança de 
conceitos atribuídos ao átomo com a História da Química, fazendo dessa, um ponto de partida 
para melhor compreender o desenrolar desses conceitos. Para isso, partiu-se do pensamento 
científico com o filósofo a necessidade de articular a ideia de que o estudo do átomo a partir 
da História da ciência é um caminho frutífero para o entendimento das teorias atômicas, há 
neste trabalho a defesa de uma abordagem contextual em que os aspectos filosóficos e 
históricos exercem papel estratégico para exprimir a natureza do conhecimento científico. 

 
Sob esse ponto de vista, não houve pretensão em se fazer uma genealogia dos 

conceitos químicos, mas precisamente, de fazer uma representação dos momentos mais 
significativos de mudança de conceitos aduzidos ao átomo, enquanto pensamento como 
partícula fundamental da matéria, buscando demonstrar que a ciência precisa refletir sobre 
seus momentos de transmutação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

• FILOSOFIA NATURAL GREGA 

Os progressos em Química são acompanhados por muitas horas de trabalho cuidadoso 
que a segue um caminho criteriosamente considerado sistemático na busca de respostas e 
questões científicas.  Esse caminho pode ser chamado de método científico, como afirma 
Filho (2006) “método pode ser pensado como caminho para chegar a um fim ou pelo qual se 
atinge um objetivo” (p. 08). 

O método científico nada mais é do que uma sequencia de passos a serem dados 
quando se toma um problema. Primeiro deve-se detectar o problema ou questão que se 
impõe necessária explicação. Indagados à questão do princípio, ou da substância 
fundamental, os milesianos (Tales, Anaximandro, Anaxímenes) e Heráclito, conjuntamente 
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conhecidos como Jônicos, assim como, os Pré-Socráticos Leucipo e Demócrito procuraram 
explicar de que tudo seria formado, a partir da observação considerada macro, detendo-se 
aquilo que se tem como natural para estabelecer como princípio formador de tudo. Para isso, 
não dispunham de acesso aos aparelhos eletrônicos de nossa época, tinham apenas a razão 
como ferramenta para chegar a desenvolver a proposição de explicações, tentativas ou 
hipóteses chegando ao que podemos chamar de teorias, estas que se mantiveram em 
constante substituição pela superação e modificação, de tal forma que as observações 
tivessem fundamentação mais persistente à época. 

Debruçando-se sobre Brady (1938), “não podemos esquecer que, raramente, se pode 
comprovar que uma teoria está incorreta. Normalmente, o máximo que pode ocorrer é não se 
encontrar uma experiência que a desaprove” (p. 03). Justo, foi esse o ocorrido entre os 
filósofos gregos, propuseram hipóteses testadas pela observação e superadas pelo 
conhecimento descritivo, puramente racional de cada teoria. 

• CONCEITUANDO O ÁTOMO  
 
A Ciência busca simplificar aquilo que aparentemente é complexo. “Embora a 

complexidade do mundo pareça ilimitada, ela tem origem na simplicidade fundamental que a 
ciência busca descrever”(Atkins, 2001). A contribuição da química para essa busca é mostrar 
como tudo, sejam celulares, automóveis, rios, pássaros, pessoas, cérebros “é, de fato, 
constituído por um punhado de entidades simples”.(Atkins, 2001) 

“No ensino de ciências há certos temas que geralmente recebem enfoque histórico. No 
ensino de química frequentemente a evolução da teoria atômica é um tópico enfatizado.” 
(GONÇALVES e SICCA, 2002). Faz-se necessário fundamentar os legados dessa ciência “para 
fazer compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana 
inserido em um processo histórico e social” (FREITAS e NASCIMENTO, 2011). 

Considera-se que modelo atômico se constitui conhecimento fundamental para a 
compreensão da química, possibilitando a compreensão e significação de outros conceitos 
relacionados à noção de átomo como partícula elementar e fundamental da matéria. 

A relação do homem com o átomo começou de uma maneira bem simples. Tentando 
descobrir de que a matéria é formada, foram os filósofos da Grécia antiga, no século VI a.C., 
os primeiros a tentar explicar o que seriam essas partículas simples que dão origem a toda 
natureza. Tentando evidenciar as concepções de cada filósofo, retrata-se neste trabalho 
aquelas que, tiveram maior significância para as concepções evolutivas seguintes. 

 Como afirma Chassot (2004) “há quatro filósofos jônicos que prestaram significativa 
contribuição à compreensão da natureza” (p. 39). O mais antigo dos pré-socráticos é Tales de 
Mileto (640-548 a.C.) “fundador da filosofia Jônica, e tido como pai da filosofia ocidental e da 
ciência ocidental” (MAAR, 2008).Tales de Mileto por uma visão generalizada  a partir da 
natureza tentando encontrar uma resposta racional ao que seria esse princípio supremo de 
todas as coisas, considerando os elementos mais presentes com aparência de tudo o que é 
visível: o ar, a terra, a água e o fogo,  “indagado porque as coisas são e qual o princípio de suas 
mudanças, Tales propôs que a água o princípio formador de tudo”( CHASSOT, 2004, p. 40),  
como mostra o esquema:  
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Quadro 1.  Apresentado por MAAR, (2008) para representar a deriva dos demais elementos 
por um princípio natural segundo os pré-socráticos. 

As posteriores concepções sobre o princípio que compõe a matéria, propostas pelos 
sucessores a Tales, são inexoravelmente mais consistentes e mais ricas. A formar uma 
concepção sobre a estrutura fundamental da matéria, Anaximandro de Mileto (610-547 a. C.) 
afirmava não poder ser a água o princípio de que Talles tratava, por ela sofrer transmutações. 
Mas, que elementos como a terra, a neve e o fogo, são formas diferentes de algo primário, o 
Infinito ou apeiron, aquilo que é sem limites, “dotada de movimento e invisível”, indestrutível, 
eterna. Anaxímenes (588-524 a.C.) propunha que a substância originária é o ar infinito ou 
pneuma apeiron, que por meio da condensação formaria todas as coisas. Heráclito de Eféso 
(540-475 a. C.) pregava que o universo muda que há um dinamismo eterno, que tudo é 
movimento, tudo flui, para ele a racionalidade que controla o universo é o logos.   

Parafraseando Rocha (2007) Empédocles através da doutrina dos quatro elementos 
acreditou ser mistura ou dissolução de substâncias indestrutíveis que formam as raízes de 
todas as coisas, que são a terra, o fogo, a água e o ar. 

A natureza da matéria e sua divisibilidade toma importância por volta de 450. a. C. , o 
filósofo grego Leucipo de Mileto, considerado por Chassot 2004, o fundador da teoria 
atomística, afirmou que a matéria podia ser divida em partículas tão pequenas e que essa 
divisão teria limite.  

 “Demócrito, discípulo de Leucipo, defendeu a ideia do mestre, de que a 
menor partícula de qualquer classe da matéria era indivisível e denominou 
essa partícula de átomo (que em grego significa ‘indivisível’). Segundo 
Demócrito. “as únicas coisas que existem são átomos e os espaços vazios 
entre eles; o mais é mera opinião” (CARVALHO 1995, p. 07). 

 

Como afirma Barreto (2011) no trabalho “A contextualização da (Pré-)História da 
Química e a construção do conhecimento histórico até o primeiro modelo atômico”: 

“A teoria atômica proposta por eles perdurou por cerca de dois milênios, 
demonstrando a vanguarda temporal em que viveram. Todos os estudos 
relacionados a Química nos milênios posteriores foram embasados no 
conceito formulado pelos gregos e somente no inicio do século XIX que seu 
sistema atômico foi ultrapassado, no caso, por John Dalton”. 

O modelo de John Dalton foi proposto em 1808, conhecido como modelo da bola de 
bilhar. Retomando as definições dos antigos atomistas gregos, influenciado claramente pelos 
pensamentos e teorias de Leucipo e Demócrito, tem a matéria constituída por átomos, como 
partículas indivisíveis, considerando-os como partículas maciças, indestrutíveis e 
intransformáveis, isto é, não seriam alterados pelas reações químicas.  

 

METODOLOGIA 

                                               Rarefação                                      Condensação 
Água    Terra fogo ar 
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A contextualização e problematização desse estudo tem caráter qualitativo por dar 
importância a um período distante na ciência, a despeito, alargando os horizontes do estudo, 
observando e buscando compreender as características da ciência para melhor entender o 
desencadear de seu processo, situando as concepções sobre a natureza, incorporadas às 
correntes filosóficas, para discutir seu papel na sociedade.  

A presente abordagem trata-se de uma pesquisa bibliográfica, não detida a estudos de 
campo ou pesquisa documental. Nesse sentido, procederam-se ao levantamento de estudos, 
pesquisas e publicações nos periódicos, livros e textos científicos que tivessem pertinência ao 
tema proposto, partindo-se para estudo e análise dos textos levantados embasados no 
desenvolvimento desse trabalho, buscando mostrar que os pensadores naturais gregos 
tiveram tamanha influência no que se refere às teorias e modelos que vieram a surgir 
posteriores a eles. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

Avaliando o progresso científico e sua evolução histórica, é claro o propósito da ciência 
em se superar, apropriando a cada dia um novo olhar intrigante por algo ou para algo, 
trabalhando a favor do homem essencialmente. Nesse sentido, se faz necessário tratar com 
maior importância temas da história da ciência, como por exemplo, o estudo do átomo aqui 
abordado sob uma perspectiva filosófica. Sabe-se da relevância de tal, não obstante, são 
deixados de lado, envoltos em fumaça. 

 

CONCLUSÃO 

A ciência responde a um anseio urgente do homem, um insaciável desejo de 
conhecimento, de compreender o mundo em que está. Para tanto, evidenciou-se o interesse 
em abordar os filósofos gregos, a fim de entender o surgimento do atomismo, concluindo que 
foram, os filósofos antigos, os primeiros a buscar a fonte ou a origem das coisas simplesmente 
pela verdade e que as proposições deferidas deles, serviram e servem de embasamento para 
que o ser humano continue buscando compreender a natureza. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM 

AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL 
 

P.A.Dantas¹ e M.L.Souza² 
Priscila_dantas2@hotmail.com – marceloamorin@ifrn.edu.br 

 
 

RESUMO  
 

A poluição gerada pelo modelo capitalista da 
sociedade contemporânea vem causando enormes 
impactos ambientais de forma geral pela produção de 
resíduos sólidos e interferindo de forma direta e 
indiretamente na vida das pessoas. Então, 
desenvolvemos uma pesquisa referente aos resíduos 
sólidos e seus impactos, referindo-se a educação 
ambiental no contexto global e referindo-se as 
cidades de Luis Gomes-RN e Pau dos Ferros-RN, nosso 
objetivo é aumentar a conciênciade sobre a situação 
atual das cidades. Com o desenvolvimento de 

algumas práticas pelo grupo que nós poderíamos 
encontrar como o ambiente é, como este assunto é 
compreendido pela sociedade e pelos departamentos 
de meio ambiente. Após a pesquisa, práticas e 
resultados, buscamos a formação de uma reflexão e 
possíveis soluções para reduzir ou minimizar os 
impactos causados por resíduos sólidos nas duas 
cidades. Nossa pesquisa mostra como esse tópico 
relacionado ao meio ambiente não preocupa as 
pessoas e poder público. 

 

Palavras chave: resíduos sólidos, impactos ambientais, conscientização. 

 

THE ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A TOOL TO CONSTRUCT A HEALTHIER 
ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT 

 
The pollution generated by capitalist model of the 
contemporary society has been causing huge 
environmental impacts through the production of 
solid wastes and interfering directly and indirectly in 
people’s lives. So, we developed a research referring 
to solid wastes and their impacts, referring to 
environmental education in a global context, and 
referring to the cities of Luis Gomes-RN and Pau dos 
Ferros-RN. Our aim is to raise awareness about the 
current situation of these cities. With the 

development of some practices by the group we 
could find how the environment is, how this subject is 
understood by the society and by the departments of 
environment. After the research, practices and 
results, we searched the formation of a reflection and 
possible solutions to reduce or minimize the impacts 
caused by solid wastes in the two cities. Our research 
shows how this topic related to not environment  
worries people and public government. 

 

Keywords: solid wastes, environmental impacts, awareness.  
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM 

AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAS 

 

A humanidade, atualmente vem se deparando com inúmeros acontecimentos relacionados 
aos problemas ambientais, considerando uma verdadeira crise ambiental. A problemática 
ambiental se torna cada vez mais visível a nossa volta, pois basta observarmos os meios de 
comunicação que veremos tamanha repercussão nos programas televisivos, de rádios, 
jornais, internet, revistas, livros, dentre outros. Por meio destes, constatamos 
freqüentemente as agressões do homem ao meio ambiente como os desmatamentos, as 
queimadas, a produção de resíduos sólidos nas suas diversas formas, que são diariamente 
depositados no solo e nos rios de forma inadequada, sem o devido tratamento.  

Presencia-se também o aumento do aquecimento global, como afirmam Danni-Oliveira e 
Mendonça (2007), que é causado pelo acúmulo dos gases provenientes da queima de 
combustíveis fósseis, os quais permitem que a radiação solar penetre na atmosfera, retendo 
grande parte dela e gerando graves problemas relacionados ao clima global; a utilização de 
agrotóxicos nas áreas agrícolas entre outros problemas. Além do aquecimento global, essa 
problemática gerar variados danos ao meu ambiente e a nós mesmos, seres humanos. 

Estas são alguns das causas que reforça a idéia de como esta a situação atualmente com o 
meio ambiente. Tendo em vista as diversas escalas geográficas se faz necessário que 
levemos em conta as condições locais para que mais tarde tenhamos uma condição 
ambiental global mais favorável e sustentável. Daí o interesse de começarmos com uma 
pesquisa que pretende contribuir para a redução e/ou minimização dos impactos produzidos 
pela deposição de resíduos sólidos no meio ambiente das cidades de Pau dos Ferros-RN e de 
Luís Gomes-RN incluindo a Educação Ambiental como ferramenta de propagação de práticas 
saudáveis junto às comunidades envolvidas. Sendo que a educação ambiental será utilizada 
como instrumento de fundamental importância para uma formação de uma conscientização. 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

A crise pelo qual o planeta passa atualmente, entre nós é de fácil entendimento e aceitação, 
pois é conseqüência de um modelo e produção capitalista onde a civilização que é 
dominante se baseia na idéia de um consumo e busca cada vez maior de recordes de 
produção, pautados em produtos que atendem a comodidade e necessidade humana, 
porém os mesmos são alimentos cada vez mais com uma alta demanda de recursos, mas 
que não atendem ao eco dos seres humanos, não satisfazendo assim irá se forma assim 
pessoas altamente consumistas, tanto no que diz respeito à alta demanda oferecida pelos 
produtos , relacionado ao excessivo aumento da tecnologia e outros fatores que 
intensificam cada fez mais esse problema na sociedade que vivemos , causando assim 
crescentes problemas ao meio ambiente. 
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Esse modelo introduzido e em desenvolvimento tem gerado uma civilização consumista, que 
visa atender a comodidade. Sendo que este tem estado por trás dos principais problemas 
como a pobreza, violência e da degradação ambiental. Nessa linha de raciocínio se percebe 
uma crise de valores morais e éticos em conjunto com uma grande alienação de uma grande 
parcela da sociedade, sendo dessa forma difícil uma construção de um mundo melhor 
ambientalmente. 

Considera-se que a Educação Ambiental deva ter um papel importantíssimo nas mudanças 
das atitudes e de comportamento do homem no que se refere a uma maior compreensão e 
comprometimento quanto ao modelo de qualidade de vida e de harmonia tão necessárias 
entre os humanos e outras formas de vida. A mesma é vista como um apoio na luta pela 
minimização dos efeitos catastróficos das ações antrópicas no mundo e por uma busca de 
um mundo, se possível mais equilibrado. 

No Brasil, seguindo uma lógica ambiental global, pode-se constatar diante de algumas leis de 
caráter federal e validação em todo o território nacional como a Educação Ambiental 
aparece como forte instrumento de construção de uma sociedade mais equilibrada 
ambientalmente e possível construção de um lugar melhor para se viver. Essa legislação 
brasileira favorável à educação ambiental é conseqüência de uma preocupação mundial na 
busca de um modelo de mundo que sinaliza para o desenvolvimento sustentável. 

Considerando a formulação de leis que retratam uma preocupação com o meio ambiente 
podemos destacar nas três últimas décadas algumas das mais importantes. Inicialmente a 
Lei federal nº 6938/81 que rege a Política Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 2º, na 
qual temos: 

 

    
A Política Nacional do Meio ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando 
assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos aos seguintes princípios; 
[...] X – educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativada 
na defesa do meio ambiente. 

 
 
 
Com o desenrolar do tempo a Constituição Federal do Brasil de 1988 (2004), denominada 
constituição cidadã, inclui a educação ambiental como uma política pública que venha a 
garantir o direito a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como podemos 
constatar no artigo 225. 

 

 
    

Todos têm direito a o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
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presentes e futuras gerações. 
§ 1º- Para assegurar a afetividade desse direito, incube ao poder público: 
VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 
 
Transpondo as defesas legais sobre a Educação Ambiental, é importante ter ciência que 
muitos defendem uma difusão e valorização maior, onde esta passa a ser entendida como 
parte de uma concepção cidadã e que todos deveriam se envolver criticamente numa 
perspectiva de produzir um ambiente socioambientalmente mais equilibrado onde os 
próprios movimentos ambientalistas deixam seus casulos de discussão mais limitados, e 
passam a se envolver numa dimensão mais ampla e complexa no entendimento do que é o 
meio ambiente. 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO MUNDIAL 

 

O inicio com a preocupação com a natureza se dá, ainda, no século XIX, passando pelo XX 
onde encontrou um reforço nas posições globais de defesa do meio ambiente e continua 
neste inicio de século com expectativas de ampliação em função da posição do nosso país 
que tenta assumir posicionamentos de liderança junto à comunidade internacional nesta 
temática – tão importante que é a questão ambiental. A legislação nacional de proteção 
ambiental de nosso país é um reflexo das circunstâncias do mundo atual, em que o modelo 
capitalista de produção produziu e continua a produzir uma condição de desenvolvimento 
destruidora da natureza gerando uma sociedade que vive em constante risco. Assim sendo, 
pode ser concebido que a legislação que rege a Educação Ambiental, no Brasil, se apresenta 
como reflexo dessa preocupação a nível global, e que busca a introdução e implementação 
de praticas que almeja a perspectiva de um modelo de desenvolvimento sustentável 
(SOBRAL, 1997.) 

Não custa, dizer que as discussões e convenções internacionais em que envolveram a 
Educação Ambiental só ocorreram porque a educação convencional não vinha atendendo as 
demandas de uma nova sociedade que se posiciona numa situação de consumo exagerado 
exigindo uma demanda de recursos naturais e que ao mesmo tempo deve preocupar-se com 
a conservação dos recursos naturais, até mesmo para que o próprio homem possa continuar 
a existir em nosso planeta. 
Porém, considerando a Educação Ambiental como algo mais recente pode-se relacionar o 
que ocorreu no plano internacional no ano de 1951 que foi a publicação do Estudo da 
Proteção da Natureza, desenvolvido e organizado pela UICN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza. A UICN foi transformada, posteriormente,em 1972, no Programa 
das Nações Unidas para o meio Ambiente - PNUMA, em razão da 1ª Conferência Mundial 
sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo. Conferência esta que acabou se 
tornando um marco do Eco diplomacia mundial. 

Claro que a intensidade e complexidade da degradação ambiental, ora supracitada, 
aumentaram com o passar dos anos e que se tornou uma verdadeira crise com dimensões 
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globais. Neste sentido, vale lembrar que, mesmo sendo de dimensões globais, atinge 
diferentemente os lugares, os continentes, as sociedades e os ecossistemas do planeta, 
ressignificando fronteiras geográficas, políticas e sócias, não respeitando as diferenças entre 
o Norte e o Sul. (LIMA, 2008). 

    Alguns registros mostram que o termo Educação Ambiental – Environmental Education – 
foi utilizado pela primeira vez em Londres na Universidade de Keele, em 1965, em uma 
Conferência de Educação. Na década 70 ouve a conferencia da ONU para discutir a questão 
ambiental que ocorreu em Estocolmo de 1972, a Conferência das Nações Unidas Sobre o 
Meio Ambiente Humano, realizada em função das discussões oriundas do Clube de Roma, 
em 1968. 

A partir desse momento dois importantes marcos, no âmbito ambiental ocorreram, foram 
eles: a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1972, e 
foi criado em 1975 em Belgrado (na antiga Iugoslávia) o Programa Internacional de Educação 
Ambiental (PIEA).  

  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS X EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Diante da temática abordada neste trabalho - Educação Ambiental nos utilizamos da relação 
sociedade e resíduos sólidos nos municípios de Luís Gomes e Pau dos Ferros para nos apoiar 
na reflexão sobre como a Educação Ambiental pode ajudar a minimizar os efeitos nocivos 
ligados aos resíduos sólidos nas duas localidades.  

É visível como a indústria e o comércio no Brasil andaram aquecidos nesta última década, 
isso em função de uma melhora na economia do País e consequentemente aquecimento do 
mercado interno. Essa melhora fez com que milhares de brasileiros pudessem ter a 
oportunidade de se inserirem no mercado de consumo aumentando inevitavelmente a 
produção de resíduos sólidos nos quatro cantos do país. Com isso a rapidez com que 
problemas como: falta de regularidade na coleta do lixo, falta de tratamento e locais de 
destinação chegaram a níveis exorbitantes.  

A negligência com que é tratado o debate sobre as fases que envolvem os resíduos sólidos 
faz por muitas vezes os governantes das cidades brasileiras acabem optando pela criação de 
lixões situados em locais na periferia e em locais escondidos da vista da população e 
visitantes.  

 Como nosso trabalho tem em seu contexto abordagem sobre a gestão dos resíduos sólidos 
nos municípios de Luís Gomes-RN e Pau dos Ferros-RN, se faz necessário conhecer qual a 
origem, a composição e as especificidades dos resíduos gerados nestes município. 
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MAIS O QUE É UM RESÍDUO SÓLIDO? 

 

Achamos por bem, apresentar uma definição, de entendimento nosso quanto ao termo 
resíduo sólido que é tudo aquilo gerado por nós a partir de nossas ações diárias e que não 
nos tenha nenhuma serventia e que seja imprestável, sendo conhecido comumente como 
lixo. Mas o que é lixo? Para alguns, lixo, é algo inaproveitável, já para outros é uma 
oportunidade de trabalho que é utilizada como alternativa de subsistência.  

Para FERREIRA (2000) resíduo é entendido como resto, o que resta de qualquer substância. 
Ainda, no entendimento deste autor lixo aparece como algo imprestável. 

Há alguns fatores que influenciam a origem e a formação desses resíduos, vejamos: 
Números de habitantes no local; Nível de educação; Poder aquisitivo. 

  Conforme a Lei 12.305 é apresentada uma classificação, quanto à origem, bastante variada 
onde se destacam: resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos 
urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos 
serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, 
resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes 
e resíduos de mineração. É extensa a lista de tipos de resíduos reconhecidos por lei em 
nosso país, mas os mais comuns no dia a dia de cidades do porte das tratadas por este 
trabalho estão diante de três segmentos: doméstico, industrial e hospitalar. 

Uma das grandes preocupações aos que estudam a temática - resíduos sólidos - é a sua 
destinação final, onde geralmente o lixo é descartado sem tratamento e em locais 
inadequados colocando em perigo o meio ambiente e a qualidade de vida da população. 
Esse processo pode causar poluições no solo, na água, e no ar; originando riscos a saúde da 
população e do próprio meio, como também armazenados de forma inadequada, provocam 
diversos impactos socioeconômicos. 

Como medida para assegurar nosso direito a um meio ambiente mais saudável e minimizar 
os problemas dos resíduos sólidos, foi sancionada a Lei N° 12.305 de 02 de Agosto de 2010. 
Esta Lei institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, 
objetivos e instrumentos, assegurando o gerenciamento de resíduos sólidos e as 
responsabilidades dos geradores e do poder público.  

Tendo em vista os diversos instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos para 
alcançar os melhores resultados, destacam-se: os planos de resíduos sólidos; a coleta 
seletiva; o incentivo à criação de cooperativas e associações de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; a pesquisa científica e tecnológica; Incentivos ficais, financeiros e 
creditícios e a Educação Ambiental. 

 Assim constatamos ao longo de nossa pesquisa e de nossa vida cotidiana que nem a parte 
governamental e nem a sociedade em geral tem tratado a questão como deveria ser tratada 
e com a urgência necessária, como também há necessidade de uma cooperação técnica 
entre o setor público e privado, juntamente com a sociedade civil organizada para que estes 
devam interagir trazendo ideias sustentáveis que comecem a funcionar dentro e fora do 
nosso habitat doméstico, desenvolvendo pesquisas e metodologias relativas a novos 
produtos, processos de reciclagem, campanhas de reutilização, tratamento dos resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada.  
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 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A pesquisa que ora foi realizada teve como ponto mais positivo o alcance de maior 
sensibilidade por parte dos alunos/pesquisadores da necessidade de se desenvolver uma 
compreensão urgente sobre a gravidade dos problemas ambientais junto à população de 
maneira geral. Com relação ao grupo foi imediato, após uma visita aos lixões dos municípios 
de Pau dos Ferros e Luís Gomes, a indignação quanto ao que “nós” estamos fazendo em 
relação à natureza e quanto as condições de vida daqueles que vivem no e do lixão. Pessoas 
comuns que: tem famílias, trabalham, batalham diariamente e que suas práticas diárias 
acabam por ajudar a minimizar os efeitos de um dano maior ao meio ambiente diminuindo a 
deposição de resíduos sólidos nas áreas estabelecidas. 

Uma pesquisa bibliográfica e documental fundamentou a delimitação dos dois municípios 
estudados e possibilitou a um apoio no que concerne a história e importância da Educação 
Ambiental, partes importantes neste trabalho. 

Da visita ao lixão a primeira medida foi o registro fotográfico do lugar onde o ambiente 
insalubre e as condições daqueles que lá estavam, naquele momento, foram registrados e 
que serviu para momentos de conversas e reflexões nas reuniões semanais do grupo. Deste 
registro fotográfico e ao rever as fotos a indignação aflorou, ainda mais, e as reflexões 
levaram aos alunos/pesquisadores sugerir a produção de um material que pudesse ser 
socializado junto à comunidade do IFRN - Campus Pau dos Ferros e posteriormente em 
outros locais. A ideia de se produzir um vídeo que contivesse imagens daquelas paisagens 
insalubres e desumanas dos que trabalham nos lixões seriam intercaladas com falas dos 
alunos que compunha o grupo. E assim foi feito. 

A confecção do vídeo motivou e encorajou o grupo para um  momento reservado nas aulas 
de Geografia nas turmas dos segundos anos, dos cursos Técnicos Integrados em Alimentos e 
de Informática, para uma reflexão coletiva e motivada por  jovens estudantes que 
indignados com o que tinham presenciado queriam socializar suas experiências concretas a 
partir das visitas e que, aproveitando o momento, conclamaram a uma tomada de 
consciência coletiva quanto à temática. Neste momento, também, foi recitada uma poesia 
elaborada pelo grupo e que abordou a questão socioambiental encontrada na realidade 
vivenciada. 

O vídeo, ainda, foi escrito na II Semana de Formação para a Vida (SFPV) do Campus- Pau dos 
Ferros e serviu para que um público maior, nos turnos matutino e noturno, tivesse acesso 
aquele material e que motivasse as pessoas a uma reflexão quanto ao nosso papel em 
relação ao meio ambiente e ao próximo. 

As entrevistas envolvendo cidadãos comuns e pessoas ligadas ao sistema político-
administrativo municipal serviram para uma reflexão do grupo para constatar o despreparo 
de pessoas que ocupam cargos importantes na administração municipal e assim tirar 
conclusões óbvias como as que a questão ambiental passa longe de ser prioridade na gestão. 

Por fim, uma peça teatral criada pelos alunos/pesquisadores finalizou as atividades 
propostas. Essa peça é um instrumento que em outro momento será utilizada para ajudar 
num processo de conscientização socioambiental por parte de pessoas da comunidade 
interna da escola, mas principalmente no âmbito externo do IFRN. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento de finalização deste trabalho, que não tem nenhuma pretensão de 
conclusão, da temática abordada, em função da complexidade e dinamicidade 
socioambiental e educacional em que estamos inseridos, podemos afirmar que o grupo 
reforçou a premissa de que a educação, em destaque a Educação Ambiental, assume um 
papel primordial quanto possibilidades de minimização aos efeitos negativos que o homem 
tem imposto constantemente ao nosso planeta terra e em particular ao meio ambiente. 

A “certeza” que muitos tinham de que o planeta constituía uma reserva infinita de recursos 
naturais, acrescida da rápida degradação do meio natural tem provocado uma crise de 
cunho ambiental cuja proporção atual é, no mínimo, preocupante conforme afirma os 
cientistas e ambientalistas que se especializaram na temática. Estes consideram que as 
conseqüências das variadas ações humanas já vêm comprometendo o equilíbrio e até a 
existência dos diversos ecossistemas incluindo aí até a própria vida dos seres humanos. 

Dentre tantos problemas ambientais a produção e destinação dos resíduos sólidos, objeto 
de estudo deste trabalho, requer uma atenção bem especial em virtude que todas as 
pessoas e lugares no mundo estão ligados direta ou indiretamente com a questão e suas 
diversas conseqüências socioambientais. Refletir e encontrar alternativas para minimizar os 
efeitos do “lixo” é uma obrigação de todos envolvendo a sociedade, empresas e 
principalmente o poder público que assume papel preponderante na escolha das formas de 
como estes materiais, resíduos sólidos, serão destinados. Aí, entra em cena o papel da 
Escola como parte integrante da sociedade sendo um meio espetacular de propagação de 
conhecimento e formação atitudinal. Neste contexto reforçamos a premissa de que a 
Educação Ambiental desenvolvida nas escolas possa ser um instrumento transformador da 
sociedade no momento em que possibilita uma maior informação, compreensão e 
capacidade de transformar agentes passivos em ativos na busca por um mundo mais justo e 
equilibrado ambientalmente.  

Ainda, acreditamos que essa possibilidade possa partir de jovens que imbuídos de uma 
sensibilidade plena não se contentam, apenas, a ouvirem as histórias que são contadas nas 
salas de aulas e que partem para práticas pró-ativas que poderão mudar a concepção acerca 
da temática ambiental de seus lugares, não apenas nos municípios de Pau dos Ferros e Luís 
Gomes. 
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RESUMO 
Este trabalho objetiva desvendar a situação da 
destinação dos resíduos sólidos e dos impactos 
produzidos ao meio ambiente nas cidades de 
Luís Gomes – RN e Pau dos Ferros – RN, 
incluindo a possibilidade de utilizar a Educação 
Ambiental como ferramenta de propagação de 
práticas saudáveis junto às comunidades 
envolvidas para minimizar os problemas 
gerados por atitudes antrópicas inadequadas. 
Para ser possível atingir os objetivos, 

seguimos na busca de registrar a forma de 
destinação final dos resíduos sólidos dos 
municípios envolvidos e comparar com a 
legislação brasileira em vigor. A partir disso 
conseguimos desenvolver uma consciência 
crítica e participativa das comunidades 
envolvidas no que tange a problemática em 
questão e estimular jovens/estudantes a se 
engajarem na solução de problemas coletivos 
de suas comunidades. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Problemas, Soluções. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION X OUR DAY-TO-DAY GARBAGE 

ABSTRACT  
 
This project aims at discovering through 
researches the situation of the destination of 
solid wastes and the impacts which are 
produced in the environment in the cities of 
Luíz Gomes – RN and Pau dos Ferros – RN, 
including the possibility of using 
Environmental Education as a tool to 
propagate healthy practices together with the 
involved communities to minimize the 
problems created by inadequate anthropic 
attitudes. In order to reach the objectives, we 

followed on the search to register the way of 
final destination of solid wastes of the involved 
cities, and compare with present Brazilian 
legislation. With this information we could 
develop a critical and participative 
consciousness of the communities which were 
involved in this problem and stimulate 
youngs/students to get together to solve the 
collective problems of each community. 

 

 

 KEY-WORDS: Environmental Education, Problems, Solutions. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL X O LIXO NOSSO DE CADA DIA 

 

INTRODUÇÃO 

A humanidade, atualmente vem se deparando com inúmeros acontecimentos relacionados 
aos problemas ambientais, considerando uma verdadeira crise ambiental. A problemática 
ambiental se torna cada vez mais visível a nossa volta, pois basta observarmos os meios de 
comunicação que veremos tamanha repercussão nos programas televisivos, de rádios, jornais, 
internet, revistas, livros, dentre outros. Por meio destes, constatamos frequentemente as 
agressões do homem ao meio ambiente como os desmatamentos, as queimadas, a produção 
de resíduos sólidos nas suas diversas formas, que são diariamente depositados no solo e nos 
rios de forma inadequada, sem o devido tratamento. Estes são apenas alguns dos exemplos 
de como o homem trata mal o meio ambiente. A relação de maldades acometidas à natureza 
pelo homem pode ser muito mais ampla criando combustível para estudos e críticas por parte 
de todos que compreendem a importância do que é a natureza.  

A Educação Ambiental é um tema que gera muitas discussões na sociedade civil organizada, 
no campo político e principalmente – assim deveria ser - nas escolas brasileiras. Mas, apesar 
do debate e da conscientização sobre a preservação da natureza ter aumentado nas últimas 
décadas, ainda falta uma mudança de atitude da maior parte das pessoas. Muitos sabem que 
é importante e fácil separar o lixo e economizar a água em casa, mas, poucos fazem isso. 
Vivemos um momento complicado em relação ao meio ambiente, daí, precisamos de uma 
nova postura, de todos, em outras palavras, um maior envolvimento e comprometimento de 
cada um que compõe a sociedade. Com isso, cada pessoa tem que ser guardião e zelador do 
meio ambiente em que vive, para que possa usufruir de um ambiente mais limpo e poder 
garantir um futuro mais saudável para as futuras gerações, de modo que o nosso lixo, não 
venhainterferir o nosso meio ambiente. 
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1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PRÁTICA SAUDÁVEL NA CONDUÇÃO DE UM MUNDO 
SUSTENTÁVEL 

Constituir uma consciência humana sobre a dinâmica socioambiental não é tarefa fácil, 
principalmente em virtude do sistema capitalista vigente que impõe uma lógica consumista 
que tem fundamentos nas bases de relações da sociedade ocidental no mundo 
contemporâneo. Segundo Boff (p.112, 2008) para garantir que a vida na terra seja direito de 
todas as espécies é preciso perseguir uma ética global que possibilite uma maior participação 
social na defesa de seus direitos e do meio ambiente. 

1.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL  

Entende-se por Educação Ambiental (EA) 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. A Educação Ambiental propõe alimentar uma 
formação da sociedade humana mais justa e ambientalmente equilibrada 

É de fácil entendimento a aceitação que a crise pelo qual o planeta foi emergido é 
consequência de um modelo de produção capitalista onde a civilização dominante se baseia 
em uma busca constante de produções recordes e de um consumo cada vez maior, pautados 
em produtos que atendem a necessidade da comodidade humana que, hoje, é alimentado por 
uma demanda de bens cada vez mais supérfluos, mas aparentemente tão necessários para a 
satisfação do ego humano. Considera-se que a Educação Ambiental deva ter um papel 
importantíssimo nas mudanças das atitudes e de comportamento do homem no que se refere 
a uma maior compreensão e comprometimento quanto ao modelo de qualidade de vida e de 
harmonia tão necessárias entre os humanos e outras formas de vida.  

No Brasil, seguindo uma lógica ambiental global, pode-se constatar diante de algumas leis de 
caráter federal e validação em todo o território nacional como a Educação Ambiental aparece 
como forte instrumento de construção de uma sociedade mais equilibrada ambientalmente e 
possível construção de um lugar melhor para se viver. Essa legislação brasileira favorável à 
educação ambiental é consequência de uma preocupação mundial na busca de um modelo de 
mundo que sinaliza para o desenvolvimento sustentável. 

Considerando a formulação de leis que retratam uma preocupação com o meio ambiente 
podemos destacar nas três últimas décadas algumas das mais importantes. Inicialmente a Lei 
federal nº 6938/81 que rege a Política Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 2º, na qual 
temos: 

A Política Nacional do Meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos aos seguintes princípios; 

[...] X – educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativada na defesa do meio ambiente. 
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Com o desenrolar do tempo a Constituição Federal do Brasil de 1988 (2004), denominada 
constituição cidadã, inclui a educação ambiental como uma política pública que venha a 
garantir o direito a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como podemos 
constatar no artigo 225.Todos têm direito a o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

Transpondo as defesas legais sobre a Educação Ambiental, é importante ter ciência que 
muitos defendem uma difusão e valorização maior, onde esta passa a ser entendida como 
parte de uma concepção cidadã e que todos deveriam se envolver criticamente numa 
perspectiva de produzir um ambiente socioambientalmente mais equilibrado onde os 
próprios movimentos ambientalistas deixam seus casulos de discussão mais limitados, e 
passam a se envolver numa dimensão mais ampla e complexa no entendimento do que é o 
mundo.  

2.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO MUNDIAL 

A legislação nacional de proteção ambiental de nosso país é um reflexo das circunstâncias do 
mundo atual, em que o modelo capitalista de produção produziu e continua a produzir uma 
condição de desenvolvimento destruidora da natureza gerando uma sociedade que vive em 
constante risco. Assim sendo, pode ser concebido que a legislação que rege a Educação 
Ambiental, no Brasil, se apresenta como reflexo dessa preocupação a nível global, e que busca 
a introdução e implementação de praticas que almeja a perspectiva de um modelo de 
desenvolvimento sustentável (SOBRAL, 1997.) 

A intensidade e complexidade da degradação ambiental, ora supracitada, aumentaram com o 
passar dos anos e que se tornou uma verdadeira crise com dimensões globais. Vale lembrar 
que, mesmo sendo de dimensões globais, atinge diferentemente os lugares, os continentes, 
as sociedades e os ecossistemas do planeta, ressignificando fronteiras geográficas, políticas e 
sócias, não respeitando as diferenças entre o Norte e o Sul. (LIMA, 2008). 

Alguns registros mostram que o termo Educação Ambiental – Environmental Education – foi 
utilizado pela primeira vez em Londres na Universidade de Keele, em 1965, em uma 
Conferência de Educação. É importante compreendermos que a Inglaterra, na época, 
vivenciava índices insuportáveis de poluição, principalmente do ar, devido seu grau de 
industrialização, naqueles anos da história. Na década de 70 os holofotes estiveram voltados 
para a primeira conferência da ONU para se discutir a questão ambiental, A Conferência de 
Estocolmo de 1972, a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, 
realizada em função das discussões oriundas do Clube de Roma, em 1968, e que gerou o 
"famoso" relatório intitulado Os limites do crescimento. 

Nesta década, de 70, a questão ambiental realmente estava em grande evidência e aí foi 
realizada uma das Conferências mais importantes de toda a história das discussões 
ambientais, até hoje, que foi a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em 
Tbilisi, na ex-URSS, em 1977. A conferência de Tbilisi foi organizada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO – com a colaboração do 
PUNMA e fez parte da fase inicial do Programa Internacional de Educação Ambiental, que 
tinha sido iniciado no ano de 1975. Na conferência em Tbilisi é que foram lançadas as bases da 
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Educação Ambiental e de onde se começou a definir a necessidade de novos parâmetros para 
a construção do futuro da humanidade definindo-se as finalidades, objetivos, princípios 
orientadores e estratégias para o desenvolvimento da Educação Ambiental. 

Na década de 80, a história nos reporta ao ano de 1987 quando foi divulgado o famoso 
relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum. Foi neste momento que oficialmente surgiu à 
expressão/conceito “desenvolvimento sustentável”. Neste período temporal, aconteceu, 
ainda, um Congresso Internacional promovido pela UNESCO - PNUMA sobre Educação e 
Formação Ambiental, na capital russa, Moscou.  

A temática ambiental, nesta época estava em tão grande evidência, a nível global, que a ONU 
declarou o ano de 1990 como o Ano Internacional do Meio Ambiente, colocando as discussões 
ambientais nas agendas dos diversos países do mundo e o mais importante foi que as 
questões ambientais começavam a deixar de serem secundárias para assumirem posições 
prioritárias no cenário político internacional.Não deixando desmerecer as últimas 
Conferências na Dinamarca COP 15 (2009) e no México – COP 16 (2010) que mesmo tendo 
objetivos mais específicos não deixaram de contemplar implicitamente o valor da Educação 
Ambiental na construção de possibilidades para solução dos problemas ambientais. 

Finalizando nossa reflexão quanto ao resumo histórico da Educação Ambiental, no mundo, 
podemos afirmar que os referenciais teóricos estão postos. Pois, várias foram as Conferências 
Internacionais sobre o assunto, as mais importantes ocorreram em Tbilisi (1997) e 
Thessaloniki (1997), que discutiram e produziram ideias, sugestões e métodos para o 
fortalecimento da Educação Ambiental numa busca permanente que esta seja uma poderosa 
ferramenta para alcançarmos, um dia, o tão sonhado desenvolvimento sustentável. 

1.3. RESÍDUOS SÓLIDOS X EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Diante da temática abordada neste trabalho - Educação Ambiental - nos utilizamos da relação 
sociedade e resíduos sólidos nos municípios de Luís Gomes e Pau dos Ferros para nos apoiar 
na reflexão sobre como a Educação Ambiental pode ajudar a minimizar os efeitos nocivos 
ligados aos resíduos sólidos nas duas localidades. É visível como a indústria e o comércio no 
Brasil andaram aquecidos nesta última década, isso em função de uma melhora na economia 
do País e consequentemente aquecimento do mercado interno. Com isso a rapidez com que 
problemas como: falta de regularidade na coleta do lixo, falta de tratamento e locais de 
destinação chegaram a níveis exorbitantes.  

Como nosso trabalho tem em seu contexto abordagem sobre a gestão dos resíduos sólidos 
nos municípios de Luís Gomes-RN e Pau dos Ferros-RN, se faz necessário conhecer qual a 
origem, a composição e as especificidades dos resíduos gerados nestes municípios. Nesse 
contexto, os debates sobre problemas como saúde e degradação do meio ambiente, estão em 
evidência. Integrada a esses temas está à discussão sobre os resíduos sólidos urbanos ou lixo, 
como é conhecido comumente, e não é para menos, pois um sistema em que o consumismo é 
o princípio motriz da sociedade contemporânea há, consequentemente, uma maior geração 
de resíduos sólidos. 

1.3.1 Mais o que é um resíduo sólido ou lixo? 

Achamos por bem, apresentar uma definição, de entendimento nosso quanto ao termo 
resíduo sólido que é tudo aquilo gerado por nós a partir de nossas ações diárias e que não nos 
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tenha nenhuma serventia e que seja imprestável, sendo conhecido comumente como lixo. 
Mas o que é lixo? Para alguns, lixo, é algo inaproveitável, já para outros é uma oportunidade 
de trabalho que é utilizadacomo alternativa de subsistência. Para FERREIRA (2000) resíduo é 
entendido como resto, o que resta de qualquer substância. Ainda, no entendimento deste 
autor lixo aparece como algo imprestável. 

Conforme a Lei 12.305 é apresentada uma classificação, quanto à origem, bastante variada 
onde se destacam: resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos 
urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos 
serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, 
resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes e 
resíduos de mineração. 

Como vimos, anteriormente, é extensa a lista de tipos de resíduos reconhecidos por lei em 
nosso país, mas os mais comuns no dia a dia de cidades do porte das tratadas por este 
trabalho estão diante dos três segmentos abaixo: 

• Doméstico (gerado em casa: restos de comida, sacos plásticos, móveis quebrados, 
móveis eletrodomésticos e móveis eletrônicos, etc.). 

• Industrial (gerado pelas indústrias: substâncias orgânicas e inorgânicas, etc.). 

• Hospitalar (gerado pelos hospitais: seringas, agulhas, plásticos usados para soros, 
esparadrapos, gases, etc.). 

Uma das grandes preocupações aos que estudam a temática - resíduos sólidos - é a sua 
destinação final, onde geralmente o lixo é descartado sem tratamento e em locais 
inadequados colocando em perigo o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Esse 
processo pode causar poluições no solo, na água, e no ar; originando riscos a saúde da 
população e do próprio meio. 

Como medida para assegurar nosso direito a um meio ambiente mais saudável e minimizar os 
problemas dos resíduos sólidos, foi sancionada a Lei N° 12.305 de 02 de Agosto de 2010. Esta 
Lei institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, assegurando o gerenciamento de resíduos sólidose as responsabilidades dos 
geradores e do poder público. Através da Lei No 12.302 temos direitos e deveres que se 
cumpridos ajudarão na criação de um ambiente mais limpo e saudável.  

Constatamos que há necessidade de umacooperação técnica entre os setores público e 
privado, juntamente com a sociedade civil organizada para que estesdevam interagir trazendo 
ideias sustentáveis que comecem a funcionar dentro e fora do nosso habitat doméstico, 
desenvolvendo pesquisas e metodologias relativas a novos produtos, processos de 
reciclagem, campanhas de reutilização, tratamento dos resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada.Hoje a conduta das pessoas e o seu comprometimento com o 
meio são formados de acordo com a consciência individual movida pelo consumismo 
desenfreado que atualmente se chega. É importante sabermos que o ambiente sofre muito 
com a exploração dos recursos o que faz gerar os impactos. 

2VISITAS E ENTREVISTAS QUE REFORÇAM A PREMISSA DE DESCASO COM O MEIO 
AMBIENTE 

1827



BRASIL &NORTE (2011) 
 

 

 

Quando foi decidido realizar esta pesquisa tínhamos a pretensão de conhecermos mais sobre 
a questão ambiental e como a Educação Ambiental poderia ajudar a aumentar a 
conscientização das pessoas numa perspectiva de contribuir para minimizar as consequências 
das ações do homem sobre a natureza. Uma das premissas era que a sociedade e 
principalmente aqueles que respondem pelo poder público não estavam devidamente 
comprometidos com as urgentes e possíveis soluções para diminuir as pressões do homem 
sobre o meio. 

2.1 VISITA AOS LIXÕES DOS MUNICÍPIOS DE LUIS GOMES- RN E PAU DOS FERROS- RN 

Para obtermos provas concretas da total falta de descaso que o homem trata a natureza, 
buscamos ter ciência de como é tratado o lixo nas áreas locais visitando os lixões das cidades 
de Luís Gomes – RN e Pau dos Ferros – RN. As visitas tiveram como um dos objetivos observar 
como o poder público dos municípios envolvidos nesta pesquisa destinam seus resíduos 
sólidos e a partir daí termos uma base do tamanho do problema ambiental causado pelo 
descompromisso do poder público, em relação à questão ambiental. Além disso, foi 
observado à convivência existente entre os resíduos sólidos ali depositados e aqueles que 
vivem diariamente tirando seu sustento de vida de parte do que é descartado pela sociedade 
no meio ambiente. Claro que tudo isso em virtude de um modelo de consumo que tem sido 
instituído pelo sistema capitalista vigente e de uma baixa consciência ambiental dos 
munícipes e governantes. 

Primeiramente podemos registrar o grupo responsável pela pesquisa que esteve presente na 
visita que foi composto por seis integrantes dentre eles: o coordenador Marcelo Amorim 
professor do IFRN, o aluno/servidor do IFRN Leoton (apoio logístico) onde estavam 
responsáveis por quatro jovens alunos do IFRN sendo eles: Amanda, Beliza, Maciel e Vivianne. 
Seguiram na jornada de encontro ao lixão da cidade de Pau dos Ferros para ver o que estava 
tão próximo de nós. A localização do lixão se dá na saída de Pau dos Ferros onde entra em 
uma estrada de barro muito longe do centro.  

Chegando ao local foi visto à pior das cenas, uma área enorme desmatada e recoberta por lixo 
(resíduos sólidos) por todas as partes. No meio de tanta condição insalubre e desumana foi 
encontrado por entre as veias da simplicidade, da pobreza e da humilhação uma família a qual 
mora no referido lixão há mais de onze anos, e que sobrevive com aquilo que para a maioria 
da população é inútil - o lixo - e que divide o espaço com alguns animais domésticos, aves e 
criações de porcos, galinhas e vacas. Numa rápida leitura do lugar foi percebido e constatado 
que o trabalho singular daquela família, que vive solitariamente morando naquele ambiente 
insalubre e fétido, ajuda aminimizar, através da coleta de materiais que podem ser reciclados 
os danos causados ao meio ambiente através do descarte do que a sociedade consome 
diariamente e é jogado a céu aberto no lixão. Mas, também podem contribuir negativamente 
para a proliferação de doenças em função da comercialização de suas criações em espaços 
das feiras públicas.  

Conforme conversa com três pessoas que ali se encontravam trabalhando, no momento da 
visita do grupo, a quantidade de seres humanos/trabalhadores que cumprem rotina 
diariamente são cerca de vinte e cinco homens e mulheres que tiram os seus sustentos e de 
suas famílias daquele lugar inóspito. Vale salientar, que exceto um casal (que vive no lixão), 
todos moram na parte urbana do município e vêm até o lixão todos os dias para separar os 
materiais que deverão ser comercializados com os interessados em materiais recicláveis. 
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Durante a visita fomos acompanhados permanentemente com a presença do senhor Jeová 
que mora há doze anos com sua companheira dentro da área que fica o lixão. Neste caso eles 
são os únicos que mantêm uma “moradia” permanente no local. Vale salientar que sua “casa” 
não passa de um barraco feito de pedaços de madeira, pedaços de lona e outros materiais. 

Ao chegar inicialmente ao local foi necessário estacionar o carro numa situação que exigia 
atravessar a pé parte do lixão onde o fedor e o aspecto umedecido do ambiente dava um 
aspecto ainda pior do ambiente.Quando chegamos próximo ao local seu Jeová pediu para que 
não fosse fotografado “sua área de moradia e trabalho”, com medo de expor sua vida. 
Constatamos que o senhor foi arredio no início, mas com o passar do tempo nos recebeu e 
até contribuiu conversando e contando o dia-a-dia no lixão. O receio de seu Jeová é que 
fossemos representantes de algum órgão público que de vez enquanto “ameaça-o” de retirá-
lo daquele local e assim coloca-o numa posição de preocupação, pois é daquele triste e 
imundo ambiente que tira seu sustento e fixa sua estadia diária.  

De cara foi possível perceber uma diferença entre nós e aqueles que lá estavam tirando o 
sustento de suas famílias. Comparando-nos com seu Jeová estávamos arrumados, cheirosos e 
o senhor sujo, trajando roupas velhas, rasgadas o que fazia passar dele uma imagem 
preconceituosa, parecendo um mendigo de “trapo”. O grande contraste dessa diferença é ver 
que, no nosso imaginário, enquanto nós passávamos uma boa impressão em termos estéticos, 
vindas estas por parte da ideia de uma sociedade de consumo constatamos estar diante de 
um ser humano, seu Jeová, simples, trabalhador, sensível, consciente de sua importância em 
relação ao meio ambiente, praticando o bem e que honestamente tentava desenvolver seu 
trabalho dignamente (mesmo sabendo que o ambiente não permite uma sobrevivência nem o 
desenvolvimento digno do ser humano que ali reside). 

O que nos envergonhou mais foi saber que aquela ajuda ao meio (retirar toneladas semanais 
de resíduos para reciclar), vinha de gente sem estudo, sem estrutura familiar, que morava em 
barraco, que viviam a mercê da falta de energia, água potável, saneamento, que vivem 
humilhados por gente que só os lembram em épocas de eleição que os ajudam em troca de 
um voto, mas, que vivem orgulhosos do que fazem, e que mesmo sofrendo preconceito e 
sabendo que a sociedade os despreza socialmente não desistem de buscar sua subsistência 
honestamente e por tabela ajudar o meio ambiente. 

Seu Jeová vive com sua companheira a mais de uma década, no momento de nossa visita ela 
não se reportou a falar apenas observou nossa conversa enquanto trabalhava dentro de sua 
“casa” que constitui um barraco, mas é importante registrar o cuidado com seu “lar”, pois 
encontrava-se “limpo” e bem “arrumado”.  

Este trabalhador nos demonstrou ser consciente e conhecedor do que fazemos ao meio, 
como trabalha direito, deixou claro que chega separar em torno de 10 a 11 toneladas do lixo 
por mês, e que não vive infeliz pelo contrário, acha muito melhor “viver sujo e pobre mais 
ajudando o meio ambiente de que estar limpo de terno e gravata enganando e roubando o 
povo”. Ao lado da sua “casa” Jeová cavou um poço para garantir a água, mas disse que não a 
usava para o consumo humano só para satisfazer as necessidades de suas criações. Segundo o 
mesmo a água de seu consumo viria de um reservatório que fica a aproximadamente três 
quilômetros.  
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Quando estávamos já de saída encontramos outro homem que silenciosamente trabalhava 
catando “seu” lixo diário. Sem se importar seu Narciso, este que não mora no local, e que 
catava apenas ossos para vender e que servem como matéria prima para fabricação de adubo 
e ração. Seu Narciso não tem nenhum estudo, para ele o maior orgulho é ter um de seus oito 
filhos estudando na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN e que espera que o 
mesmo tenha um futuro diferente do seu. 

Para termos uma base dos preços daqueles materiais que são comercializados na área 
buscou-se saber, com os catadores, quais os materiais de menores e maiores valores, sendo o 
vidro o menos interessante por ser muito barato (sete centavos o quilo) e de difícil separação 
- por ser cortante. Os materiais mais procurados são aqueles que apresentam maior valor de 
venda que são os diversos tipos de metais. Vale salientar que os “atravessadores” vão até o 
lixão buscar os materiais a serem vendidos, assim eles determina os valores que devem ser 
pagos. 

Numa perspectiva de reforçar as ideias que se passou a ter com a visita ao lixão de Pau dos 
Ferros partimos para o município de Luís Gomes em busca de mais provas de como o ser 
humano tem tratado o destino dos seus resíduos sólidos. Assim, nos deslocamos com destino 
a visitar o lixão do município de Luís Gomes que é uma cidade de porte menor e tem seu lixão 
situado no sítio João Ribeiro. O lixão localiza-se numa área afastada da cidade e mancha uma 
linda paisagem que pode ser descrita como sendo encantadora, bela, rodeada por serras, 
mais que estava sendo engolida pelo descarte descontrolado de resíduos sólidos fruto de um 
consumo cada vez maior de produtos que atendem a necessidade da comodidade humana e 
que comprometem a natureza.  

É importante lembrar e reforçar o que se pôde constatar nas duas visitas e, nitidamente 
observado, que foi o descaso com relação a uma temática tão séria e que interessa a todos 
que é a destinação dos resíduos sólidos e os danos que estes têm causado a natureza. 

2.2 A NATUREZA NÃO É PRIORIDADE: ENTREVISTAS NOS CONFIRMAM 

Como parte do trabalho foi realizada entrevistas com pessoas ligadas a gestão administrativa 
do município de Luís Gomes, nas áreas de obras, urbanismo e meio ambiente, e cidadãos que 
não estão ligados diretamente à administração, mas demonstram uma preocupação 
constante com as condições socioambientais do município. 

O primeiro questionamento foi sobre o local em que é depositado o lixo da cidade e se estes 
locais são adequados. As respostas variaram de acordo de onde partiram as mesmas. Os 
representantes da prefeitura mostraram certa tendência a defender que os locais seriam 
adequados, mas prevaleceu ideia de o local é inadequado e que em Luís Gomes ainda é mais 
preocupante em virtude da mesma se localizar em área de serra e com isso o lixo em contato 
com a água poderia contribuir para a poluição de áreas e da água que fica em regiões nas 
partes de menor altitude. 

As questões seguintes se dirigiram na possibilidade do município ter um programa de coleta 
seletiva e qual o destino do lixo hospitalar. Como já era esperado as respostas foram 
unanimas em afirmar que não existem e que não se cogita que isso venha acontecer logo nos 
municípios. Quanto ao lixo hospitalar a alegação é que antes o lixo hospitalar era levado junto 
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com o lixo doméstico, mas atualmente o lixo hospitalar é queimado e enterrado em uma área 
do hospital (no caso de Luís Gomes). 

Quanto à quantidade de lixo recolhido diariamente ficou a informação imprecisa tendo em 
vista que as quantidades faladas não se aproximam. Porém, utilizando-se do discurso oficial, 
vindo dos gestores da secretaria de obras, a quantidade estimada é de sete carradas diárias. 
Pararelo a esse questionamento perguntou-se se havia alguém trabalhando no lixão e se 
existia algum programa da prefeitura voltado para qualificação dessas pessoas. A resposta 
mostrou imprecisão quanto à certeza de haver pessoas trabalhando no lixão, mas “dizem” 
que há pessoas de outros municípios que catam lixo no lixão do município de Luís Gomes. 
Com relação da existência de algum programa de qualificação para possíveis trabalhadores do 
lixão as respostas foram em desconhecer ou de afirmação de que não existe nada previsto.  

Com relação ao conhecimento da legislação que trata do assunto - Resíduos sólidos - os 
entrevistados foram indagados e as respostas variaram entre “não sei”, “tá prevista na Lei 
orgânica do município” e a “a lei de coleta a vigilância sanitária”. Foi possível constatar, 
facilmente, total desconhecimento da lei N° 12.305, sancionada em 02 de Agosto de 2010.  

Sabendo da importância da Educação Ambiental para a construção de uma sociedade mais 
equilibrada ambientalmente, perguntamos se existia algum programa inter-secretarias que 
envolvesse as escolas (Secretaria de Educação) e as Secretarias de Obras, Urbanismo e Meio 
Ambiente. Infelizmente as respostas foram negativas e se comentou da possibilidade de 
existir “projetos/práticas” de Educação Ambiental em algumas escolas que tratam da 
temática, porém não foi possível a confirmação por parte dos entrevistados. 

Finalizando as perguntas foi questionado se existia alguma contra partida dos governos 
estadual e federal no que tange a política de resíduos sólidos no município e quais as opiniões 
pessoais quanto à política de resíduos sólidos adotada na cidade. Quanto ao questionamento 
inicial houve uma discordância entre os representantes municipais onde um alegou que 
desconhecia, pois a gestão tem “pouco” tempo e estaria tomando pé das coisas deixadas pela 
anterior, já o outro foi categórico e direto em afirmar que não existia. Mas, segundo um 
entrevistado pertencente à Câmara Municipal há uma contrapartida por parte do governo 
federal. Neste momento o grupo ficou confuso em expor a real situação, pois todos são 
representantes legais do município na esfera executiva e legislativa. Com relação às opiniões 
pessoais sobre a política de resíduos sólidos foram categóricos em dizer que a prefeitura tem 
o dever de limpar e a população manter o município limpo, mas desconhecem alguma política 
mais efetiva. 
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RESUMO  
 

Este trabalho é oriundo de parte de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq (PIBIC-EM) a qual possui 
como tema “Impactos socioambientais na urbanização de Pau dos Ferros/RN”. Através da análise de dados 
secundários (IBGE, PNAD) e dados provenientes da Lista Telefônica do município, além de possuir uma base teórica, 
esse artigo propõe apresentar as características e a expansão do centro econômico de Pau dos Ferros RN. O projeto 
de pesquisa está em fase de encerramento e é constituído de três bolsistas. 

 

 PALAVRAS-CHAVE:  Cidade, Urbano, Centralidade. 

 

ECONOMIC EXPANSION OF MUNICIPAL CENTER OF THE CITY OF PAU DOS FERROS-RN 
 
ABSTRACT  

 This paper is from part of a research project funded by CNPq (PIBIC-MS) which has the theme "social and 
environmental impacts of urbanization in Pau dos Ferros/RN." Through the analysis of secondary data (IBGE, PNAD) 
and data from the Phonebook of the city and also has a theoretical basis, this article proposes to present the 
characteristics and expansion of the economic center of the Irons RN Pau. The research project is in its closing stages 
which consists of three fellows. 

 KEY-WORDS: City, Urban, Centrality. 
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INTRODUÇÃO 
 

Pau dos Ferros é uma cidade localizada na mesorregião Oeste Potiguar, possui 

aproximadamente 28 mil habitantes. A cidade é considerada um polo em relações as cidades 

circunvizinhas, cerca de 30 municípios, tendo, em sua maioria, menos de 15 mil habitantes 

(IBGE, 2010). Sua hegemonia inicialmente deve-se ao fato de se localizar no centro da região 

que compreende o Alto Oeste Potiguar, e possuir o relevo de Depressão Sertaneja em uma 

localidade de transição do Planalto da Borborema e a Chapada do Apodi (IDEMA 2008) o que 

permite uma ocupação maior, em relação à área serrana de seu entorno. Apesar de suas 

condições climáticas hostis para pratica de atividades agropecuárias, o município inicialmente 

desenvolveu-se economicamente baseado nessas práticas, porém, com o passar dos anos, 

atividades ligadas ao comércio e aos serviços começaram a crescer, atraindo um contingente 

populacional considerável, com isso, equipamentos de educação e saúde de grande, 

representatividade regional, instalaram-se no local, contribuindo para a sua influência sobre 

os municípios vizinhos. 

Do ponto de vista da centralidade intra-urbana, o centro econômico municipal 

começou a se instalar em um local que compreendia a Igreja e a Praça da Matriz, porém, 

atualmente, as atividades econômicas, principalmente comércios e serviços, se expandem ao 

longo das principais ruas e avenidas da cidade, chegando até bairros tradicionalmente 

domiciliares. Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o 

processo de expansão do centro econômico da cidade de Pau dos Ferros, para isso, foram 

utilizados dados oriundo do IBGE e estatísticas provenientes da lista telefônica do município, 

tendo em vista que as empresas de maior representatividade utilizem desse meio de 

divulgação publicitária, dando assim alguma noção da distribuição das mesmas no perímetro 

urbano. Para esse levantamentos foram considerados alguns aspectos, como o tipo de 

atividade econômica (serviço, indústria e comércio) e o total de unidades de viés econômico 

nas principais ruas e avenidas do município. 
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2. CENTRO URBANO MUNICIPAL: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PAUFERRENCE 

O espaço urbano, ou a cidade, é o meio pelo qual são estabelecidas relações 

abstratas entre objetos animados em um contexto formado de objetos inanimados, ou 

também caracterizado por Milton Santos como sendo formado de fixos, algo fixo em um dado 

lugar; e os fluxos, sendo condições ambientais ou sociais as quais tal ambiente é submetido 

(SANTOS, 2004). De forma mais clara, Roberto Lobato Corrêa propõe conceituar o espaço 

urbano, como sendo os mais diversos usos do solo e dos espaço sobrepostos. 

A análise quanto ao conceito de espaço urbano é indispensável para a caracterização 

da área central de uma cidade, ou seja, o local do município onde são desenvolvidas as 

principais atividades econômicas (serviços, comércio, indústria etc.), atividades ligadas à 

gestão do poder público ou privado, um local com grande quantidade de prédios 

caracterizando, por vezs, a verticalização, e onde se localizam os terminais das complexas 

redes de transportes terrestres, hidroviários ou aéreo das mais diversas escalas, é 

considerado a área central, ou centro econômico municipal, de uma cidade (CORRÊA, 1995).  

O processo que envolve a transformação de um local em um centro urbano é 

conceituado como centralização, ou seja, o espaço da cidade que passa a apresentar as 

características antes destacadas (aumento da concentração de atividades econômica, politicas 

e sociais). Quando ocorre a expansão do centro de uma cidade, processo este que o presente 

artigo propõe apresentar, a centralização de novas áreas (CORRÊA, 1995). Tal processo não 

ocorre apenas em grandes cidades ou metrópoles, atualmente, pequenos municípios refletem 

esse fenômeno em menor escala. É essa dinâmica, em escala reduzida, que se pretende 

analisar. 

MATERIAIS E METODOS 

A pesquisa, inicialmente, baseou-se na análise e compreensão de teorias que tratam 

da relação sociedade-natureza e urbanização, posteriormente, focalizou o recolhimento de 

dados referentes aos empreendimentos instalados na cidade de Pau dos Ferros. Para isso, a 

fonte de pesquisa utilizada foi à Lista Telefônica do município, tendo em vista que esse meio 
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publicitário expõe as empresas de maior porte e representatividade na região, da qual foram 

recolhidos 286 nomes de empresas, atividade econômicas que praticavam e seus endereços. 

Além da Lista Telefônica, dados secundários (IBGE, PNAD, 2010) reforçaram ideias 

apresentadas ao longo do artigo, que possui como objetivo principal, expor e apresentar a 

expansão do centro econômico da cidade (considerando sua caracterização), tendo em vista 

as consequências futuras que tal fenômeno pode provocar na utilização e do solo e do espaço 

urbano de maneira geral. 

3. ANALISE E INTERPRETAÇÕES DOS DADOS: PAU DOS FERROS SEGUNDO MEIOS 
PUBLICITÁRIOS (LISTA TELEFÔNICA)  
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO ECONOMICO PAUFERRENSE 

Como apresentado anteriormente, o objetivo da pesquisa é basicamente apresentar o 

fenômeno de expansão do centro econômico da cidade de Pau dos Ferros, para isso, devemos 

em um primeiro momento, caracterizar tal centro econômico, ou seja, apresentar seu perfil, 

no caso, as principais atividades econômicas praticadas no mesmo (Figuras 1 e 2). 

 

 
Fonte: Lista Paralela (Org.), 2008. 

Figuras 1 e 2 – Tipos e quantidades de atividade econômicas existentes em Pau dos Ferros. 
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A cidade de Pau dos Ferros, ao contrário de muitas outras da região, se consolida 

como um centro de atividades ligadas ao setor terciário, no caso, comércio e serviços, cerca 

de 83% dos empreendimentos, especificando que a coluna “mista” refere-se a 

empreendimentos que praticam mais de um atividade, essa  peculiaridade acentua-se . Isso se 

deve, principalmente, ao fato das condições hostis do clima impossibilitar a prática de 

atividades ligadas ao campo por famílias de baixa renda, que representa 59,9% da população 

(IBGE, 2003), em decorrência da falta de acesso a técnicas e insumos que viabilizem essa 

prática. A principal consequência das circunstâncias que o clima apresenta é o baixo uso 

agrícola e o alto índice de urbanização, uma vez que cerca de 92% da população reside na 

zona urbana (IBGE, 2010), em busca de atividade que independem das condições climáticas 

para serem realizadas, no caso o comércio e os serviços, principalmente as atividades ligadas 

à educação (Figuras 3 e 4) e a saúde (Figuras 5 e 6). 

 
Fonte: IBGE, 2009 

Figuras 3 e 4 – Quantidade e representatividade do tipo de do número de escolas do 
município de Pau dos Ferros (2009) 
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A inciativa privada possui um número de estabelecimentos de educação crescente 

(cerca de 26%), levando em consideração o quadro nos municípios circunvizinhos. Tais 

estabelecimentos privados atraem não apenas estudantes, mas também possibilita emprego 

para professores e servidores em geral, impulsionando a economia local. Esse processo ocorre 

da mesma forma na área da saúde (Figuras 5 e 6), porém, ao contrário da educação, há mais 

estabelecimentos de saúde privados em relação aos estabelecimentos públicos (64% de 

estabelecimentos da iniciativa privados, contra 36% do poder público). Tal como na educação, 

esse segmento impulsiona a criação de novos empregos e, consequentemente, influi na 

economia. Porém, é importante esclarecer que esses estabelecimentos de saúde da iniciativa 

privada são, em sua maioria, postos ou clinica que oferece serviços especializados, ou seja, 

para uma melhor compreensão é importante analisar o número de leitos oferecidos por tais 

estabelecimentos, públicos e privados. 

 

   
Fonte: IBGE, 2010 

Figuras 5 e 6 – Quantidade e representatividade do tipo e do número de estabelecimentos 
de saúde do município de Pau dos Ferros (2010) 
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Igreja e Praça da Matriz, como em tantas outras cidades pequenas e médias, contudo, em 

virtude principalmente do desenvolvimento econômico da cidade e o aumento de sua 

população, de cerca de 25% entre os anos de 1996 e 2010 (IBGE, 1996; 2010), iniciou um 

processo de expansão de seu centro econômico, para áreas que apenas concentravam 

residências, as chamadas zonas residenciais, que estão cada vez mais sendo ocupadas por 

empreendimentos de natureza econômica. 

Esse fenômeno pode ser observado a partir da análise do número de unidade de 

empreendimentos presentes em rua, avenidas e travessas do município (Figura 7), 

considerando a coluna a qual é atribuída a variável “outros”, que são locais que possuem 

menos de 5 unidades (responsável pela concentração de cerca de 26 % ); e as demais ruas 

com menos de 10 unidades, podemos perceber uma distribuição igualitária das mesmas na 

cidade. 

 

Fonte: Lista Paralela (Org.), 2008. 

Figura 7 – Número de unidade de empreendimentos em diversos locais da cidade 
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A distribuição ocorre de maneira esparsa na maioria das situações, porém a um dado 

que realmente comprova a expansão mais concentrada em novas áreas que é a quantidade de 

empreendimentos existentes na Avenida Independência. Com 64 unidades a qual representa 

22% das mesmas em relação ao município. A Avenida Independência é um seguimento ou 

continuidade da BR 405 (Figura 8), consequentemente sendo a principal via, tanto do ponto 

de vista rodoviário como econômico.  Por ser uma avenida que cruza todo o perímetro 

urbano, os empreendimentos, de certa forma, são instalados ao longo da mesma, esse 

processo acaba por influenciar na habitação, levando em conta a mobilidade urbana que a 

mesma possibilita. 

 

 
 

Figura 8 – Em destaque, Avenida Independência (Vista Aérea) 

A representatividade quanto aos tipos de atividade econômicas existentes ao longo 

da Avenida Independência (Figuras 9 e 10), são simplesmente um reflexo do que ocorre na 

cidade, os valores percentuais de comércio e serviços são relativamente semelhantes.  
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Independência, 
seguimento da BR 405. 
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Fonte: Lista Paralela (Org.), 2008. 

Figuras 9 e 10 – Tipo e quantidade de atividades econômicas na Avenida Independência 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A urbanização na cidade de Pau dos Ferros vem apresentando nos últimos anos 
mudanças significativas, do ponto de vista da geração de novas centralidades. O centro 
principal, que antes era concentrado no entorno da praça da igreja matriz, passou a tomar 
novas espacialidades, com o avanço dos investimentos públicos e privados. Essa pesquisa 
permitiu analisar a dinâmica urbana de um pequeno município, com maior influência na 
escala microrregional. A pesquisa encontra-se em fase de conclusão, devendo ser agregado 
a este novos elementos, a posteriori. 
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RESUMO  
 

No presente artigo apresentaremos as 
compreensões dos professores sobre a Geografia no 
Ensino Médio Integrado. Para tanto, foi necessária a 
análise dos dados obtidos por meio de levantamento das 
informações bibliográficas; e a análise e interpretação 
das respostas obtidas dos professores, que atuam no 
Instituto, tanto das disciplinas técnicas quanto da 

formação propedêutica, que foram obtidas através de 
formulários. Tal compreensão nos infere a explicitar que 
a Geografia Escolar, tem muito a contribuir com a 
proposta de Ensino Médio Integrado, visto que ela 
fornece elementos para a construção da criticidade do 
aluno. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Ensino Médio Integrado, Geografia Escolar, interdisciplinaridade. 

 

TITULO EM INGLÊS  

ABSTRACT  
 

In this paper we present 
the teachers' understandings of geography in high 
school integrated. To this end, it was necessary 
to analyze the data obtained by surveying the 
bibliographic information and the analysis and 
interpretation of the responses of teachers who work at 
the Institute, both technical 

subjects and training workup, which were 
obtained through 
forms. This infers the explicit understanding that 
the school geography has much to contribute to the 
proposed Integrated School, as it provides elements for 
the construction of the criticality of the student. 

 

 KEY-WORDS: High School Integrated, school geography, interdisciplinarity. 
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AS POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO ENTRE A GEOGRAFIA ESCOLAR E O MÉDIO INTEGRADO: AS 
COMPREENSÕES DOS PROFESSORES 

 
INTRODUÇÃO 
 

O artigo apresentado nesse evento é uma extensão de uma pesquisa em fase final: ― 
Educação Profissional Integrada a Educação Básica: desafios e possibilidades da Geografia Escolar, 
desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Geográficos (NUPEG), situado no IFRN Campus 
Natal– Central. Esta pesquisa visa é elaborar e desenvolver estratégias pedagógicas que viabilizem a 
dinamização do Ensino de Geografia nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado, do IFRN, Campus 
Natal Central, pleiteando assim uma melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem em Geografia. No 
entanto, como ainda a pesquisa situa-se em andamento, faremos algumas reflexões sobre o Ensino 
Geográfico abordando sua relação com o Ensino Médio Integrado, e, por conseguinte, teceremos os 
resultados obtidos pela análise. No mais, elucidaremos algumas concepções a fim de estabelecer 
clareza sobre a natureza da Ciência Geográfica e evidenciar nossas perceptivas sobre a realidade 
estudada. 

A Geografia, redefinida enquanto ciência social, “deve ser trabalhada de forma a 
instrumentalizar os alunos para lidarem com a espacialidade e com suas múltiplas aproximações” 
(CASTROGIOVANNI, 2007), dessa forma entende-se que a Geografia Escolar deve proporcioná-los a 
serem transformadores de seus próprios espaços, e para isso, ela deve fornecer elementos básicos a 
fim de gerar consciência geográfica, fazendo com que o aluno se perceba e perceba sua relação com a 
sociedade, se (re) insira no espaço, no seu próprio espaço. 

Enquanto proposta de ensino ofertada nos Institutos Federais, o Ensino Médio Integrado 
(EMI) é destinado aos estudantes egressos do Ensino Fundamental, e tem por objetivo a formação 
profissional e a formação básica de forma integrada, ou seja, a formação de sujeitos munidos de 
formação técnica e de elementos para o exercício da cidadania, formação de sujeitos críticos. Para 
isso, busca-se a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, eixo estruturante que sustenta 
o EMI. A formação que se almeja é que o aluno seja capaz de fazer uma reflexiva leitura do mundo, 
que sejam alunos/trabalhadores, instrumentalizados para o exercício do trabalho e da cidadania.  

Neste artigo, inicialmente ressalta-se a metodologia na pesquisa, a seguir elucidaremos sobre 
as concepções e os conceitos de interesse de nosso objeto de estudo, ou seja, o desenvolvimento em 
si, e dando continuidade, dar-se-á início ao resultado da pesquisa, que consiste na interpretação da 
compreensão dos professores que atuam na escola sobre o papel da Geografia no Ensino Médio 
Integrado. 

1.     METODOLOGIA 

Para alcançarmos o objetivo do presente artigo, recorremos à revisão bibliográfica e a 
aplicação de formulários junto aos professores que atuam no Ensino médio Integrado, tanto os da 
disciplina de Geografia, quanto nas disciplinas da área técnica do Curso Técnico do Nível Médio 
Integrado em Edificações - Campus Natal - Central. No mesmo sentido, nesse percurso metodológico, 
exigiu-se o levantamento das informações estatísticas sobre a temática e a realidade estudada. 
Coletados e tratados os dados, fez-se a análise e interpretação dos mesmos, bem como sua associação 
com informações obtidas nas demais fontes. Nesta pesquisa, para preservar a identidade dos 
professores que colaboraram conosco respondendo o instrumental da pesquisa, adotaremos a letra A 
seguida de enumeração sequencial para a transcrição de suas falas. Em todos os casos, optamos em 
fazer tratamento no masculino e/ou pelo código, visto que optamos em não mencionar gênero para 
manter a preservação da identidade dos entrevistados.  
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2. O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E A GEOGRAFIA: ALGUMAS CONCEPÇÕES 

Como evidenciamos anteriormente, o Ensino Médio Integrado é uma proposta de 
ensino em que se almeja a formação básica do aluno e a instrumentalização desses para o 
mercado de trabalho, não condicionado à logica do capital, mas sim um sujeito crítico em que 
reflita sobre seu fazer e seu trabalho. O Ensino Médio Integrado foi sendo historicamente 
edificado e modelado pela compreensão de mundo, da composição e ações políticas-éticas 
dos diversos seguimentos que compõem a sociedade. Nessa conjuntura, observamos essa 
dualidade nos cursos técnicos de nível médio integrado como sendo um produto do modo de 
produção capitalista, visto que pelo decorrer de sua história, o Ensino Médio Integrado 
almejou uma formação técnica inclinada para o “mercado de trabalho”, assim, negligenciando 
a formação humana integral objetivada pela própria proposta curricular do curso. 
Entendemos que essa formação é, pois, imprescindível para a formação do aluno, 
considerando que não pode haver uma dissociação da formação básica da formação 
profissional. Nesta perspectiva, assim como o documento base Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio esclarecemos que essa integração de saberes que 
estruturam o currículo do Ensino Médio Integrado busca romper com “a dicotomia trabalho 
manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de 
formar trabalhadores capazes de atuar como [...] cidadãos”. (BRASIL, 2007; p.41). 

Dessa forma, o trabalho é considerado como um princípio educativo, tratando-se, 
portanto, da realização humana que vai além da ação mediada pela técnica. Sendo assim, 
considerando a perspectiva de integração entre trabalho, ciência e cultura, a 
profissionalização, que se opõe à simples a formação (técnica) para o mercado de trabalho, 
deve contemplar a formação humana. Ainda, consideramos que essa formação, como 
esclarece Ciavatta (2005), “supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 
fenômenos.” Partindo disso, percebemos que a contribuição da Geografia para o auxílio dessa 
compreensão é pertinente, pois ela “[...] contribui, na realidade para pensar o espaço 
enquanto totalidade na qual se passam todas as relações cotidianas” (BRASIL, 1999), dessa 
forma a Geografia desperta no aluno/trabalhador uma óptica acurada, no sentido de que o 
mundo só pode ser compreendido se o mesmo entender a complexidade de suas interações, 
seus sujeitos e seus produtos.  

Nesta mesma perspectiva, Ramos (2005) elucida dois pressupostos que devem ser 
analisados para que entendamos a formação humana integral em sua completude. O primeiro 
deles “é compreender que homens e mulheres são seres histórico-sociais que atuam no 
mundo concreto para satisfazerem suas necessidades subjetivas e sociais” (BRASIL, 2007; p. 
42), e por consequência, nessa ação: ser/existir, produziu-se conhecimento. O segundo é de 
que a realidade concreta é um conjunto, totalidade, “síntese de múltiplas relações” (idem). 
Dessa forma, ela nos alerta que para entendermos a plenitude do Ensino Médio Integrado se 
faz necessário a busca pelo entendimento do mundo enquanto totalidade, que na educação 
foi “compartimentado” por uma questão didática, para a sistematização dos 
saberes/conhecimentos na escola. Igualmente, desses pressupostos decorre um princípio de 
ordem epistemológica, exigindo, portanto, um método. Esse método, portanto, consolida a 
reprodução do pensamento conduzido pelas determinações que o constituem. (BRASIL, 2007; 
p. 42). Além do mais, deseja-se que a formação humana integrada tenha seus eixos 
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estruturantes (trabalho, ciência, tecnologia e cultura) indissociáveis. O documento base 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio que: 

o currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo de 
ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como 
sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende 
explicar/compreender. (idem) 

Deste modo, é evidente que os eixos estruturantes não podem se separar, visto que 
formam a totalidade, nesse entendimento, esses mantém relações intrínsecas, e assim 
estruturam o conjunto da matriz curricular. Sendo assim, compreendemos o trabalho como 
sendo “uma mediação no processo de produção da existência e objetivação da vida humana”; 
a ciência enquanto secção do “conhecimento sistematizado” buscando a compreensão e 
modificações dos fenômenos naturais e sociais; a tecnologia como “mediação entre ciência e 
produção” (BRASIL, 2007. p.43); a cultura como sendo tecido que vai se complexificando pela 
contínua articulação de novas experiências, já tornadas possíveis pelas experiências passadas 
e acumuladas, uma das mediações concretas da existência dos homens (SEVERINO, 1995). 

Portanto, a formação integrada visa o acesso a conhecimentos científicos, gera 
reflexão crítica sobre as diversas manifestações e fenômenos culturais, bem como fornece a 
instrumentalização para a realização do trabalho e para o exercício da cidadania. Dessa forma, 
entende-se que a justaposição de uma área de conhecimento sobre a outra, desmantela a 
proposta do EMI, pois, as inter-relações equilibradas entre as ciências, entre ciência e 
tecnologia, trabalho e cultura é princípio norteador do EMI. 

Neste contexto, observa-se que a Geografia Escolar pode desempenhar, então, papel 
na articulação dos saberes, já que a mesma é considerada a ciência do presente,  

inspirada na realidade contemporânea, contribuindo para a 
compreensão do mundo atual, da apropriação dos lugares realizada 
pelos homens, pois é através da organização espaço que eles dão 
sentido aos arranjos econômicos a aos valores sociais e culturais 
construídos historicamente (BRASIL, 1999. p.30) 

 

Assim como Ramos (2005) e Moura (2007) consideramos a pesquisa como princípio 
educativo, e por isso, associamos esse princípio ao trabalho intelectual, que não deve ser 
separado do manual, mas pelo contrário, sendo esse trabalho gerador da produção de 
conhecimento. Partindo disso, acreditamos que o currículo proposto do curso Ensino Médio 
Integrado corrobora com a autonomia e criticidade do aluno/trabalhador, visto que é ela 
potencializada pela pesquisa. Segundo o documento base: Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, que tomamos para análise: 

A necessária autonomia para que o ser humano possa, por meio do 
trabalho, atuar dessa forma pode e deve ser potencializada pela 
pesquisa, a qual contribui para a construção da autonomia intelectual 
e deve ser intrínseca ao ensino, bem como estar orientada ao estudo e 
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à busca de soluções para as questões teóricas e práticas da vida 
cotidiana dos sujeitos trabalhadores. (BRASIL, 2007. p. 48). 

A partir dessas considerações, entendemos também que essa produção não pode ser 
dissociada da realidade vivenciada. Para isso, torna-se necessário uma produção norteada 
pela ética. Pensamos que a Ciência Geográfica seguindo seus princípios filosóficos - estéticos, 
políticos e éticos, contribui veemente para tal fim, transformando indivíduos, cujos seus 
conhecimentos se revelem nos valores para o aperfeiçoamento da vida. Com essa óptica, 
procura-se, conforme o Artigo 35- inciso III da LDB- “o aprimoramento do educando como 
pessoa humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico”. 

Da mesma forma, percebemos que o Ensino de Geografia, assim como a proposta 
curricular do Ensino Médio Integrado, expressa seu caráter interdisciplinar. No entanto, 
quando falamos em Ensino Médio Integrado há de se considerar que apenas o tratamento e a 
produção de conhecimentos específicos não são satisfatórios a uma formação completa. 
Nessa concepção de apenas abordar conhecimentos específicos o saber é adotado de forma 
linear, consolidando a fragmentação do saber. Caso contrário, em que se aborde o 
entendimento global da realidade, o saber perderia a conexão com o cotidiano tornando-se, 
portanto meramente abstrato. De outra forma, corroboramos com a ideia desse curso 
fornecer elementos básicos, e essenciais, abordando múltiplas dimensões para que, assim, 
relacione-se “parte e totalidade, conhecimentos gerais e específicos, contemporaneidade e 
historicidade”. Mais uma vez recorremos ao documento-base: Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio que esclarece: 

A interdisciplinaridade aparece, aqui, como necessidade e, portanto, 
como princípio organizador do currículo e como método de ensino-
aprendizagem, pois os conceitos de diversas disciplinas seriam 
relacionados à luz das questões concretas que se pretende 
compreender. (BRASIL, 2007. p. 52). 

Pensemos, também, que por ser interdisciplinar, o currículo desse curso não 
pretende dar de conta de tudo, igualmente não almeja a sobreposição de um saber sobre o 
outro. Mas sim, uma relação além do diálogo, não se trata apenas da complementação entre 
os saberes. Dessa forma, também não se almeja “aglutinar” os diversos saberes, e nem se 
espera que cada área de conhecimento “abandone e/ou negligencie” de seu objeto de estudo 
e de sua especificidade.. Vesentini (1999) afirma que há uma “expansão de ideias e práticas 
interdisciplinares” a fim de rescindir com avanço da linearidade, do enfraquecimento do 
conhecimento científico (BRASIL, 1999. p. 32).  

Nesse mesmo sentido, a Geografia busca a interatividade, pois, nessa dinâmica 
constrói-se o conhecimento geográfico, sendo consequência de um trabalho grupal que 
envolveu/envolve outras áreas do saber (BRASIL, 1999). Com isso, reforçamos a ideia de que 
no Ensino Médio Integrado a Geografia é uma aliada na busca pela integração curricular, 
sabendo que ela transcende seus limites conceituais, buscando cooperação e interação com 
outras áreas de conhecimento bem como incentiva a pesquisa, dessa forma, podendo romper 
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com a “idéia/ação” do engavetamento epistemológico e “a fragmentação factual e 
descontextualizada” (BRASIL, 1999). No mesmo sentido, Kaercher ainda reforça a importância 
da Geografia Escola e do seu ensino na escola: Existir implica, necessariamente, fazer 
Geografia[...]. Para que possamos existir precisamos fazer Geografia, transformar a natureza. 
Transformando-a, fazemo-nos ‘civilização’(KAERCHER, 2004. p. 20).  

A seguir, discorreremos sobre as concepções dos professores atuantes no Instituto a 
cerca de Geografia escolar e o Ensino Médio Integrado, apresentando as interpretações 
obtidas a partir da aplicação dos formulários. 

3. A Concepção de ENSINO MÉDIO INTEGRADO E DE GEOGRAFIA DOS PROFESSORES: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

Preocupados com o Ensino da Geografia, e sobretudo, com a formação de nossos 
alunos é de extrema importância sabermos as perspectivas e o fazer pedagógico daqueles 
compõem o quadro docente. Como evidenciamos anteriormente, como recorte espacial de 
análise selecionamos o Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações, do IFRN, 
Campus Natal – Central. A ideia é refletir sobre a própria Ciência Geográfica, é, também, 
reforçar à busca pela ação/pensar/fazer objetivando a interdisciplinaridade, buscando a 
formação completa, integral do aluno. Para tanto, fizemos uso da aplicação de formulários e 
entrevista semiestruturadas juntos com os professores tanto das disciplinas da área técnica 
bem como da formação básica.  

Quando questionados sobre as principais dificuldades no ensino de Geografia no 
CTNMI obteve-se diversas respostas dos professores: 

 

 Tabela 1 – As concepções dos professores a cerca das dificuldades em o ensino de Geografia 
no CTNMI 

Professores Respostas 

A2 A maior preocupação do aluno é o vestibular. 

A4 Bem, a principal que eu vejo, ainda é a questão do programa, a gente vê a 
necessidade dele passar por algumas mudanças, porquê ele é 
extremamente fragmentado, ele não condiz, pelo menos no formato que 
ele está estruturado, com o que se espera da Geografia hoje, ele trabalha 
com a escala local, global e a escala nacional fragmentada, claro que no 
fazer a gente tenta não fazer, mas o programa, queira sim ou não, é o 
norte, então a todo instante que se tenta dialogar com isso, passa a ser 
uma dificuldade. 

A6 A primeira é de inicio nas primeiras semanas uma resistência de um lado e 
a indiferença pelo outro pelos estudantes. 

 
Dessa forma, entendendo que a matriz curricular desses cursos perfazem muito mais 

do que simplesmente um amontoado de disciplinas, ressaltamos, que no momento atual, o 
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Projeto Político Pedagógico revaloriza o sentido de sua própria intenção, e, por conseguinte, 
as matrizes curriculares estão sendo reelaboradas, passando por um amplo processo de 
revisão desde janeiro de 2010. Esse processo articula a equipe técnica pedagógica, dirigentes 
e professores de mais de 13 Campis, das mais distintas áreas de atuação. Então, os 
professores fazem referencia ao Projeto Politico Pedagógico até então vigente. Ainda sobre a 
integração, Ramos (2008, p.20) evidencia que o termo interdisciplinaridade “A integração, por 
sua vez, ressaltaria a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de 
conhecimento nas instituições escolares.” 

Portanto, há de se pensar coletivamente a construção do Ensino Médio Integrado, já 
que a dicotomia entre formação básica e formação profissional é uma das barreiras que 
inviabiliza a própria construção do Ensino Profissional. Outro desafio é a busca da 
“reconstrução” da totalidade, a busca da compreensão do mundo em sua plenitude, para 
tanto é necessário romper com fragmentação exacerbada da matriz curricular, e, portanto, é 
imprescindível que haja esforço epistemológico por parte do mediador do processo de ensino 
e aprendizagem, na busca da “reconstrução/recomposição” da totalidade. Se não houver uma 
nova postura daquele que professa, não se consegue a interdisciplinaridade vista como 
necessidade pelo próprio Ensino Médio Integrado. Dessa forma, tenta-se superar o 
engavetamento epistemológico das áreas de conhecimento, reconstruindo as teias que 
perfazem a totalidade, o mundo e sua complexidade. 

Partindo disso, há de se pensar nas formas/métodos visando a recomposição da 
totalidade, que não significa somatória. Da mesma forma, é nesse sentido que a geografia 
“trabalha”, pois como evidencia Milton Santos (1980)  a “Geografia tem um discurso unitário 
e um método dual”, dessa forma, percebemos que a Geografia utiliza tanto métodos das 
ciências naturais como das ciências sociais para analisar/repensar o espaço construído, e 
assim se constitui, explicando a natureza do espaço, abarcando a interface homem natureza, 
as dinâmicas desse espaço e seus atores/agentes. 

Apesar de vermos a Geografia Escolar enquanto “ciência articuladora” e que auxilia 
na proposta do Ensino Médio Integrado, ainda percebe-se uma dicotomia entre a realidade 
vivida pelo aluno e os conteúdos trabalhados em sala de aula. É preciso que tais conteúdos de 
Geografia sejam rediscutidos com base na realidade do espaço construído, sem perder de 
vista a interface sociedade natureza. É necessário que os alunos tenham a ideia de 
pertencimento em relação ao espaço em que vivem, tornando-se participantes dos processos 
de trabalho e desenvolvimento que ali ocorrem. Neste sentido, justifica-se a necessidade de 
dinamização dos conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula, a fim de que eles 
entendam a realidade vivida pela realidade estudada. Assim sendo, não objetiva-se que o 
Ensino Geográfico seja meramente lúdico, mas sim um ensino comprometido com a utilização 
de estratégias pedagógicas responsivas com os alunos, no sentido de instrumentalizá-los para 
o exercício da cidadania. 

Retomando as entrevistas, quando questionados sobre a relação do Ensino de 
Geografia com a formação técnica, os professores (tanto da formação básica quanto da 
formação técnica) elucidaram a importância imprescindível da Ciência Geográfica na formação 
dos alunos. Segundo os professores: 

Tabela 2 – As concepções dos professores a cerca das relações entre o ensino de Geografia e 
a formação profissional 
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Professores Respostas 

A2 A relação está na Geopolítica, de forma que, sensibilize o aluno quanto às 
políticas públicas, por exemplo, no saneamento básico. 

A3 Por exemplo: o uso dos mapas no desenho arquitetônico, levantamento 
planialtimétrico, georreferenciamento, localização. A geografia ajuda no 
entendimento das informações socioeconômicas para, como exemplo, 
tabular dados socioeconômicos para o projeto de uma casa. 

A4 A formação de geografia, em qualquer desses cursos técnicos é a 
compreensão desse espaço Geográfico, em qualquer proporção que ele está 
desenvolvendo ele terá uma relação direta com esta produção e ocupação 
deste espaço. A relação da geografia com este curso, que a gente entende, é 
que ele venha a promover nessa formação, responsável deste profissional, o 
próprio exercício da cidadania. 

A5 Dificuldade a gente encontra com os alunos, porque eles fazem o primeiro 
ano e não tem nenhuma matéria técnica, a primeira é com a minha, a 
própria literatura que a gente trabalha que é bem técnica que eles têm 
dificuldades no início. 

A6 A Geografia ajuda os alunos para a ampliação dos seus horizontes espaciais. 
A necessidade dos alunos em alunos em compreender e conhecer o seu 
mundo, seu espaço geográfico, visando conciliar o conhecimento construído 
em sala de aula com a prática cidadã e profissional. 
 

 
 

A partir do que se pode observar, inferimos que a Geografia alcança patamares de 
diálogos que se é almejado pelos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs), devido ao fato da 
sua própria natureza epistemológica e metodológica, dessa forma, ela transcende seus limites 
conceituais e muito contribui para a busca pelo Ensino Médio Integrado. 

 As interpretações feitas a partir das respostas dos professores evidenciam que a 
Geografia escolar: fornece elementos básicos para a formação do aluno; retrata a realidade 
vivida; instrumentaliza o aluno/trabalhador para que use seu conhecimento prévio no seu 
fazer no mundo do trabalho, ou seja, a Geografia Escolar transcende seus limites conceituais, 
e dessa forma, “protege” o trabalhador de práticas meramente técnicas, fornecendo 
elementos para a construção da criticidade do aluno/trabalhador, entendemos que assim, o 
trabalho intelectual e o trabalho manual estão diretamente associados, partindo disso, a 
Geografia Escolar corrobora com a formação do aluno/trabalhador.  

Igualmente, a Geografia busca o esforço para a consolidação de alunos que leiam o 
espaço, que leitura espacial que deve ter uso real, que deve se utilizada para legitimar a ação, 
a leitura do espaço, nesse sentido, assim como Cavalcanti (2005), sabemos que o raciocínio 
espacial é fundamental, pois as (inter)ações sociais têm uma dimensão espacial, elas 
acontecem no espaço, dessa forma se ambiciona profissionais conscientes de seu fazer no 
mundo, no sentido de que sejam preparados intelectual e manualmente para sua ação/pensar 
no mercado de trabalho. 
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Ainda no que se refere ao EMI, a de se considerar que as outras barreiras tais como: a 
barreira epistemológica de alguns profissionais/professores que, ainda, não acreditam na 
proposta de ensino preconizado pelo Instituto Federal- o EMI. Essa forma de agir/pensar nos 
remete a refletir sobre os caminhos a serem percorridos pela busca do Ensino Médio 
Integrado, pois se questiona: como se fazer algo se não se acredita em sua proposta? Para 
responder a essa questão crê-se, então, que o diálogo é imprescindível, pois o contato 
estabelecido pela fala engendra reflexões e percepções sobre o que é discutido, nessa 
dialogicidade, constrói-se compreensão e assim a busca pelo Ensino Médio Integrado alcança 
novas possibilidades, novos horizontes visto que se constrói mutuamente a ideia, e 
consequentemente, as ações que se desejam para consolidação da objetivação do Ensino 
Profissional.  

Nesse mesmo percurso, a Geografia já consolida suas “raízes” dialógicas, porém é 
necessário entender que ela por si só não é redentora da formação humana, nem conseguirá 
dar de conta de tudo, pois, é necessário entender que Geografia não é tudo, apenas dá-se 
interdisciplinar por natureza, dessa forma ela não objetiva entender o mundo sozinha, a 
Ciência Geográfica se organiza e legitima enquanto ciência juntamente com as outras áreas de 
saber, pressupondo diálogo mas estabelecendo seu objeto de estudo. Outro fator a ser 
explicitado é a prática docente, considerada aqui, como motriz da intencionalidade 
educacional, e uma das responsáveis pelo direcionamento do processo de ensino e 
aprendizagem do aluno. A prática docente deve ser responsável pelo encadeamento de 
ações/pensar e (re)agir, fazendo com que o aluno se aproprie cognitivamente sobre o que foi 
ensinado. 

 Portanto, somente o diálogo que a Geografia possibilita não resolve os anseios e os 
desafios do Ensino Médio Integrado, da mesma forma, salientamos que é ela possibilita a 
dialogicidade esperada pelo Ensino Médio Integrado, pois partimos do pressuposto que o 
diálogo é um dos princípios para o estabelecimento das inter-relações equilibradas entra as 
áreas de conhecimento, uma vez que a hierarquia e o engavetamento dos saberes sobrepõem 
e mantêm a postura de superespecialização desses saberes, negligenciando as dimensões 
epistemológica, ético e política da formação humana.  

Ainda no que se refere a Ciência Geográfica, seu caráter interdisciplinar é 
evidenciado na própria resposta dos professores quando questionados se a Geografia, 
enquanto componente curricular, pode contribuir com o ensino de sua disciplina. Para eles, a 
Ciência Geográfica além de fornecer os elementos de interesse da própria disciplina ela pode 
sistematizar dados socioeconômicos (tabulação estatística) para que o aluno compreenda o 
espaço, da mesma forma, como elucida o professor A2, a Geografia escolar contribui para a 
“confecção da consciência política”, dessa forma ele também ambiciona que o 
aluno/trabalhador, neste caso o técnico em edificações, esteja munido de formação técnica e 
seja crítico para que o mesmo se situe e atue conscientemente no seu fazer. Corroborando 
conosco, o professor A3 elucida a necessidade de integração das disciplinas:  

As disciplinas técnicas devem trabalhar integradas, voltadas ao curso. 
Sugiro que haja a iniciação de um núcleo que possa envolver, por 
exemplo: Artes, Desenho, Geografia entre outras, para construções de 
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maquetes, pois aqui, no estado, esse tipo de trabalho é caro e entendo 
que as diretorias deveriam trabalhar juntas. 

Entende-se, então, que o professor sugeriu, por meio da pesquisa, a integração das 
diversas disciplinas, dessa forma ele sugere à busca da interdisciplinaridade consolidando-a 
por meio da própria produção do conhecimento, incentiva à pesquisa e estimula a produção 
de recurso material, e simultaneamente, formação humana, que por meio do trabalho 
manual/intelectual viabiliza a redução de custos a próprio IFRN, e simultaneamente, prepara 
o estudante/trabalhador a consolidar seu conhecimento na dimensão espacial, produzindo a 
maquete.  

Outro ponto que o professor A3 elucida, é o fato de as diretorias – Diretoria 
Acadêmica de Tecnologia em Construção Civil e a Diretoria Acadêmica de Ciências - trabalham 
separadas, e dessa forma, há um retrocesso no processo pela busca à interdisciplinaridade 
almejada pelo Ensino Médio Integrado, pois os próprios espaços de cada diretoria não 
permitem a diálogo, princípio para a interdisciplinaridade. 

No mais, quando perguntados sobre quais foram às estratégias pedagógicas, 
utilizadas durante suas aulas, em que os estudantes conseguiram aprender os conteúdos de 
forma significativa, os professores apresentaram respostas as atividades em que os 
estudantes tinham contato com a matéria estudada, eles aprendiam conforme se 
apropriavam cognitivamente do objeto de estudo, viu-se que a experimentação é uma das 
formas pela qual os alunos conseguem (re)pensar, e reagir sobre o conteúdo ministrado. 
Nesse agir pedagógico o objetivo foi fazer com que os alunos aprendessem fazendo e fizessem 
sabendo, instrumentalizados de elementos técnicos e com isso conseguem aprender os 
conteúdos de forma significativa. Além do mais, exigiu-se que os alunos fizessem pesquisa, 
corroborando com a curiosidade, incentivando a ciência, e, sobretudo, aprendessem os 
conteúdos, de forma dinâmica, interativa. 

 

Tabela 3 – As concepções dos professores em relação às práticas/estratégias pedagógicas 
que possibilitaram aprendizagem significativas aso alunos. 

Professores Respostas 

A1 As aulas de informática são  totalmente práticas e as atividades solicitadas 
correspondem às possibilidades de uso dos aplicativos na vida profissional 
futura dos alunos o que certamente lhes desperta a atenção e vontade de 
aprender. 

A3 Procuro desenvolver o raciocínio espacial, utilizo moldes de cartolina para 
trabalhar volume, trabalho o tato, faço projetos em 3 D para visualização, e 
assim utilizo multimídia , apenas oriento os alunos para que eles possam 
medir suas casas, seus próprios quartos, trabalhando assim a questão da 
espacialidade, reconhecimento da próprio ambiente. Tento integrar a 
matéria que leciono com a matéria de Construção civil, que exige 
praticidade por parte do aluno. 

A6 Foi uma dinâmica envolvendo três turmas de ensino médio, esses alunos 
realizavam discussões sobre temas da geografia. Essa atividade de debates 
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e reflexões resultou em exposições na Expotec e também uma peça teatral 
“Brasil Mostra a Sua Cara”. A estrutura da peça era organizada em um 
túnel, o expectador tinha que entrar e ao longo do caminho eram 
realizadas as cenas da peça, no final desse túnel o expectador tinha duas 
opções de caminho, e o final da peça dependia do caminho escolhido, 
esses caminhos direcionavam um rumo que o Brasil iria tomar. 
O sucesso desta dinâmica foi a apresentação no Auditório Central. 

 

4.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do resultado qualitativo dessa pesquisa, infere-se, então, que embora a 
plenitude do Ensino Médio Integrado ainda não aconteça, a Geografia desempenha um 
importante papel: é uma aliada na busca pela integração curricular, sabendo que ela 
transcende seus limites conceituais, buscando cooperação e interação com outras áreas de 
conhecimento bem como incentiva a pesquisa; auxilia na compreensão do mundo, 
fornecendo elementos para a construção do sujeito crítico, para que possa exercer o seu 
papel de cidadão bem como auxilia na formação (técnica e básica), ou seja, a Geografia 
escolar no IFRN- Campus Natal Central tem desempenhado um papel importante, ajudando 
na construção de alunos/trabalhadores críticos, contribuindo para que esses possam fazer a 
leitura completa do mundo. Contudo, a Geografia escolar, no âmbito do EMI, não é a 
redentora dos anseios, nem almeja salvar o mundo sozinha. Portanto, Geografia Escolar, 
enquanto “ciência articuladora”, pode e dever ser uma aliada nessa busca pela integração do 
currículo do EMI, considerando que é um saber que visa diálogo entre os outros saberes, sem 
perder sua especificidade e seu objeto de estudo, o espaço geográfico. Para tanto, é 
imprescindível “fazer da geografia um conteúdo com vida para a vida dos alunos” (CALLAI, 
2011, p.4). 
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RESUMO  
 

No contexto histórico, a povoação de Currais Novos 
nasceu em 1688 na expedição enviada pelo Governador 
Geral do Brasil com a finalidade de reprimir a revolta dos 
índios Canindés e Janduís. O processo de povoamento 
do Município só ocorreu 76 anos após este 
acontecimento, em 1755, com a chegada de Cipriano 
Lopes Galvão e seu gado, estabelecendo-se na data de 

terra chamada de Totoró. Tendo em vista o lado 
histórico e cultural da ocupação do Espaço 
compreendido pelo nome de Currais Novos, a temática 
priorizada neste artigo é a sua ocupação e construção, 
tendo em vista suas peculiaridades físicas e sociais. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:Espaço Geográfico, Currais Novos, ocupação. 

 

THE OLD TO THE CURRAIS NOVOS: A RETROSPECTIVE ON THE PRODUCTION OF 
GEOGRAPHICAL AREA 

ABSTRACT  
 

O In historical context, the Currais Novos' 
village was born in 1688 in the expedition sent by 
General Governor of Brazil in order to supress the revolt 
of the Canindés and Janduís Indians. The municipality's 
settlement process only happened 76 years  after this 
event, in 1755, with the comming of Cipriano Lopes 
Galvão and his cattle, settling on the plot of land called 

Totoró. In view of the historical and cultural side of the 
occupation of known space by name of Currais Novos, 
the prioritized theme  in this article is its occupation and 
construction, considering their social and physical 
peculiarities. 

 

 

 KEY-WORDS:Geographical space, Currais Novos, Occupation. 
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DOS VELHOS AOS CURRAIS NOVOS: UMA RETROSPECTIVA SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 

 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo compreende uma discussão sobre a produção do espaço geográfico no 
município de Currais Novos, RN e faz parte do Programa de Apoio à Pesquisa Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica, cujo objetivo principal é despertar a 
vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores na Instituição, através da 
participação dos discentes em projetos de pesquisa. O referido trabalho discorre sobre a 
organização espacial de Currais Novos por entender que o referido município tem uma grande 
importância no contexto educacional local.  

No seu percurso, faz-se uma trajetória histórica buscando-se a origem do lugar a partir 
da criação do gado e demais ciclos econômicos que contribuíram para o desenvolvimento do 
município sem desprezar uma rápida exposição de suas características físicas. 

 

Dos velhos aos Currais Novos: Uma retrospectiva sobre a produção do espaço geográfico 

Na história da humanidade, o processo de ocupação e construção do espaço tem sido 
responsável por diferenciações de natureza econômica, política e/ou cultural entre lugares, as 
sociedades humanas, ao produzirem sua vida material e sua história, produzem também 
espaço, portanto, o espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo 
homem, podendo ser definido com sendo o palco das realizações humanas nas quais estão às 
relações entre os homens e desses com a natureza. 

 Pela divisão regional do Brasil, o Estado do Rio Grande do Norte integra a macrorregião 
do Nordeste, área do território nacional com cerca de 1,5 milhões de Km², dividida em sub-
regiões decorrentes de características naturais e sócio-econômicas. É divido em 166 
municípios segundo do Censo de 2000 (IBGE), e ocupa uma área de 52.796,791 km². Sua 
capital é a cidade de Natal e a sua atual governadora é Rosalba Ciarlini. O Estado apresenta o 
melhor Índice de Desenvolvimento Humano da região Nordeste. Segundo Vasentine (1996, 
p.14) “O termo região, num sentido estrito, refere-se a determinadas áreas que se 
individualizam dentro de um território nacional”. 

 O Seridó é uma região localizada entre os estados do Rio grande do Norte e Paraíba, 
segundo o IBGE, esta região é dividida em duas microrregiões, Seridó Ocidental e Seridó 
Oriental, dentre as cidades que integram o Seridó Oriental, encontra-se Currais Novos, cidade-
alvo de estudo neste projeto. 

 O Município de Currais Novos, segundo Souza (2008, p.21) 
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 “surgiu do ciclo do gado, em 1755, quando o Coronel Cipriano Lopes Galvão, vindo de 
Igarassu, Pernambuco, fixou residência na fazenda totoró. Casado com Dona Adriana, ali 
permaneceu até a sua morte, 1764, com gadaria”. 

 Diante da falta D’água, recorreu às bênçãos de Sant’Ana, pedindo chuvas a região, 
prometendo-lhe assim, uma Capela. Uma vez que Cipriano já havia falecido, seu filho de 
mesmo nome, o Capitão-mor Galvão, em homenagem ao desejo do pai, decidiu comprar uma 
imagem de Sant’Ana em uma de suas compras de mantimentos anuais na cidade do Recife, 
em 1806, acompanhado dos seus filhos João e Sebastião foi efetuada a compra do vulto 
barroco do século XVII, mais tarde, no dia 26 de julho de 1808, o dia de Sant’Ana, o Padre 
Francisco de Brito Guerra benzeu a imagem na fazenda Totoró, rezou uma Missa, e lá deixou 
uma cruz de madeira para marcar o acontecimento. Com os anos começaram a surgir as 
primeiras casas em torno da Igreja, e em 15 outubro 1890, o Município foi desmembrado de 
Acari, tornando-se cidade em 1920, no dia 29 de novembro.  

 Após o primeiro ciclo econômico, o do gado bovino, o Seridó passou a viver um grande 
êxito com a cultura algodoeira, o algodão arbóreo ocupava a maior parte da superfície 
cultivada dos campos currais-novenses, sendo mundialmente conhecido como algodão 
“Seridó” ou “Mocó”. Depois, surgiu na cidade uma fábrica de beneficiamento de algodão, com 
fabricação de óleo e torta de caroço, que serve como alimento para gado. Com o tempo a 
cultura algodoeira foi entrando em declínio e segundo Femenick (2010) a partir daí, 
sucederam-se vários fatores que, juntos, provocaram a debacle das atividades ligadas à 
economia algodoeira no país e no Estado, porém acentuadamente no Seridó: o aparecimento 
das fibras sintéticas, a ocorrência de uma seqüência de períodos de seca, as altas taxas de 
juros e a correção monetária incidentes nos contratos de empréstimo rural e, finalmente, o 
aparecimento a praga do bicudo. O bicudo é freqüentemente evocado como o pivô da crise, 
entretanto ele foi tão somente mais dos problemas que se somaram e ocasionaram essa 
história. 

 Com a derrocada do ciclo algodoeiro, a economia Seridoense foi substituída pela 
mineração, os primeiros escritos sobre o achado de scheelita datam de 1943, no Sítio Brejuí. 
 Currais Novos possui uma abundante reserva mineral, segundo Souza (2008, p. 57): “O 
Município de Currais Novos tem reservas minerais, tais como: enxofre, berilo, turmalina, 
opala, malaquita, fluorita, calcita vermelha, além das grandes jazidas de xilita”. 

 Após constatar a presença de minerais em suas terras, o Desembargador Tomaz 
Salustino Gomes de Melo criou a vila operária, dando início à exploração da scheelita. Em 
1954, a Mina Brejuí foi constituída empresa com o nome de Mineração Tomaz Salustino S.A. 
que exportou a scheelita durante mais de 35 anos, sendo considerada a maior mina 
scheelitífera da América do Sul, com uma produção diária de 570 toneladas de minério. Este 
cobiçado minério serve como matéria-prima para as indústrias mecânica, bélica, elétrica, 
ótica, automotiva e química. A mineração foi, sem dúvida, a atividade que elevou o município 
de Currais Novos ao mais alto patamar econômico já visto na época compreendida entre as 

1858



ARAÚJO & SOUZA (2011) 
 

 

 

décadas de 1940 a 1980. No transcorrer da década de 1980, houve o início do seu declínio, 
segundo Souza (2008, p.62) “em conseqüência da oscilação dos preços internacionais da 
matéria-prima e da utilização de outros minérios para a fabricação de artefatos industriais e 
tecnológicos, levando a Mina Brejuí a reduzir suas atividades de extração mineral”. 
Atualmente, as instalações estão desativadas, abertas algumas somente à visitação. A vila 
operária ainda é habitada e a escola local é aberta. 

 A feira em Currais Novos teve seu início praticamente com a construção dos currais, 
sendo assim, é a atividade econômica que sobrevive até hoje. No passado, senhoras vendiam 
café, bolo, queijo, cuscuz, carne assada, panelada, picadinho e caldos aos feirantes. Até que 
em 1857 foi instalada uma matança, acentuando-se a venda de carne-de-sol outros produtos. 
 A feira livre, então, surgiu no espaço onde existe a Praça Cristo Rei, dispondo de frutas, 
verduras, cereais, carnes, miudezas e panelas de barro. Atualmente aos sábados, domingos e 
segundas-feiras os produtos estendem-se pela avenida Laurentino Bezerra, nas Ruas Antônio 
Bezerra, Tomaz Silveira e parte da avenida Doutor Sílvio Bezerra de Melo. 

 Com a evolução das feiras, os comércios foram surgindo pouco a pouco nas ruas 
curraisnovenses, na contagem de 2008 existiam 320 estabelecimentos comerciais, sendo 30 
atacadistas e três supermercados. 

 Portanto, Currais Novos atualmente, segundo Souza (2008, p.67) 

  

 “dispõe de várias casas comerciais, todas herdeiras do Antigo Mercado. 
Supermercados, armazéns, armarinhos, papelarias, casas de decoração e floricultura, 
vidraçarias, lojas de material de construção e marcenaria, lojas de móveis, eletrodomésticos e 
vestiário, perfumarias, casas funerárias, bares e sorveterias, restaurantes, casas de jogos 
eletrônicos e computação, casa de conserto de eletrodomésticos, casas de produtos do 
campo, caça e pesca, farmácias etc. Todos esses negócios particulares, de pequeno e médio 
portes, movimentam uma considerável economia, não sendo favorável ao enriquecimento, 
pelo menos à manutenção”. 

ASPECTOS FÍSICOS DO MUNICÍPIO 

 O município de Currais Novos encontra-se incrustado no seio do Estado do Rio Grande 
do Norte, mede 903Km² e tem uma altitude de 400m, está localizado nas coordenadas 
geográficas 6°15’45” de latitude sul e 36°30’55” de longitude W. Gr., com direção sudoeste de 
69°14’S.O em linha reta para Natal, Capital do Estado. A população do Município é estimada 
em 42.652, sendo 37.777 na zona urbana e 4.875 na zona rural, (Farias, p.15) “Currais Novos 
contabiliza 14 bairros, 449 ruas e avenidas, 14.600 prédios construídos, 947 terrenos 
edificáveis, totalizando um perímetro urbano de 31.063,500 metros quadrados.” Segundo 
Morais (2005, p. 21): “as porções do espaço terrestre que se particularizam pelo conjunto de 
características que apresentam são chamadas de regiões”. 
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 O solo do Município é bem erodido, pedregoso e parcialmente coberto, 
geologicamente situa-se sobre maciços antigos com rochas cristalinas e seu relevo é 
constituído por duas ramificações da Cordilheira da Borborema: a Serra do Doutor e a Serra 
de Sant’Ana que se alongam ao norte da Cidade. Como aspectos físicos marcantes a Cidade 
abrange serrotes, como o Pico do Totoró que é o ponto mais alto da cidade, pequenas 
elevações chamadas de cabeços chamadas de Cabeços, e por último as Rochas, que se 
distinguem em dois principais tipos das encontradas em Currais Novos, conforme estudos 
geológicos existem as Arqueanas que são as mais antigas, como os cristais, os xistos 
metamórficos e os granitos. E as do grupo Mesozoico, as mais recentes, como o os arenitos 
moles, as pedras calcárias e os pegmatitos. 

 Em Currais Novos o clima é quente e seco (característico da caatinga), amenizado no 
período chuvoso, existem as “chuvas de verão” do fim do ano e as “chuvas de inverno” do 
meio do ano. As noites são agradáveis e frescas, com máximas de 32°, mínimas de 27° e 
compensada de 26°. Possuindo uma Bacia Hidrográfica abundante o município conta com o 
açude público Totoró sendo principal reservatório de água da cidade, com capacidade é de 
3.941.876 m³ de água, também se destacam alguns Rios como o São Bento (nascente na Serra 
do Doutor) e o Rio Totoró (nascente na serra de Sant’Ana).   

 A Flora do Município é compreendida pela caatinga que é o único bioma 
exclusivamente brasileiro, situado na região Nordeste, abrangendo uma área de 
aproximadamente 11% do território nacional. Sendo assim, a caatinga subdesértica do Seridó 
é a vegetação seca do Estado do Rio Grande do Norte, apresentando arbustos e árvores 
baixas, com pouca folhagem e xerofilismo acentuado, pela adaptação à seca. 

 A fauna é compreendida como o conjunto de animais que habitam uma certa região, 
podendo ser originários destas, ou trazidos de outros habitates. A fauna Curraisnovense é 
constituída de pequenos Mamíferos (Gato Maracajá e o Preá); por Aves (Asa-Branca e Acauã 
que é raríssima na atualidade); por Peixes (Tilápia e Tucunaré); e Répteis (Camaleão e 
Lagartixa). 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 Dessa forma, com o presente artigo ampliaram-se as discussões acerca da produção do 
espaço geográfico, bem como histórico-cultural e físico do município de Currais Novos, tendo 
como ponto principal de análise os reflexos desse processo no contexto educacional do IFRN, 
campus local, visando-se, assim, estimular a produção intelectual e científica na citada 
instituição. 
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RESUMO  
 
  O processo de urbanização das cidades 
brasileiras vem ocorrendo de forma acelerada nas 
ultimas décadas e por conseqüência tem causado vários 
problemas de ordem urbanística e ambientais. Nesse 
sentido se faz necessário a elaboração de pesquisas que 
identifiquem esses problemas e ajudem-nos a minimizar 
esses problemas urbanísticos, que ora emerge. Nesse 
sentido, o presente artigo tem o objetivo de investigar o 
uso e ocupação da malha urbana da cidade de Natal-RN, 
mais especificamente no entorno das Zonas de Proteção 
Ambiental (ZPA) no caso de nossa pesquisa da ZPA-5 da 
Região de Lagoinha. Para tanto se faz necessário 
conhecer quais são as ZPA’s de Natal-RN e os atores 
sociais, envolvidos e responsáveis pelas transformações 
encontradas nessa área. Portanto, procuramos 
identificar as ferramentas disponíveis pelo Município, e 
quais são suas responsabilidades pela preservação e do 
ordenamento urbano da cidade. Entendemos que essas 
Zonas são de suma importância para o Município, uma 
vez que, tem sua importância referente ao seu valor 

cênico-paisagístico, ambiental e turístico. Por isso se faz 
necessário entender como ocorreu o processo de 
expansão urbana no Brasil, e por conseqüência da 
cidade do Natal-RN. Por meio de uma pesquisa 
bibliográfica acerca desse caso, discutiremos esse 
processo e quais são as políticas publicas que norteiam 
esse crescimento urbano, procurando conhecer as 
questões que envolvem esse processo. Após essa breve 
discussão poderemos delimitar nosso estudo na ZPA – 5, 
da região de lagoinha do bairro de Ponta Negra de Natal-
RN. A importância dessa região justifica-se pelas suas 
características físicas e ambientais, pois nela concentra-
se a formação Dunas/Barreiras, da qual é responsável 
pela reposição natural das águas subterrâneas da região 
e pela drenagem natural promovida por suas dunas, por 
isso, discutiremos quais ações por parte do poder 
público vem sendo tomadas para proteger essa região e 
quais são os impactos causados no seu entorno pela 
expansão urbana que vem passando essa localidade.       

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: urbanização, impactos ambientais, ordenamento urbano, políticas públicas, zonas 
de proteção ambiental. 
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corpo 10, alinhamento de parágrafo justificado, sem 

recuos à direita ou à esquerda e com espaçamento entre 
linhas SIMPLES. O resumo/abstract não excederá a 
primeira página do artigo. 
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EXPANÇÃO DA MALHA URBANA NO ENTORNO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 

NATAL/RN: O CASO DO ENTORNO DA ZPA – 5 

 
INTRODUÇÃO 
 

O processo acelerado de urbanização do Brasil tem acarretado vários problemas de 
ordem socioambientais, como por exemplo; poluição do solo, das águas superficiais e 
subterrâneas, construções em áreas de risco, favelização e outros fatores. Para tanto se faz 
necessário a construção de pesquisas que venham contribuir sobre essa temática urbana. 
Nesse intuito iremos discutir o caso da urbanização do município de Natal-RN, mais 
especificamente no entorno das Zonas de Proteção Ambiental procurando conhecer quais 
impactos foram detectados. 

Para dar conta dessa problemática, nosso recorte espacial de estudo será a Zona de 
Proteção Ambiental- 5 (ZPA-5), tendo em vista a sua importância para o município de Natal-
RN, no que se refere a suas características físicas e ambientais, uma vez que, essa região atua 
na drenagem natural das chuvas, evitando alagamentos para seu entorno, e também como 
fonte natural de abastecimento das águas subterrâneas do município, nesse caso da formação 
Dunas/Barreiras.  

Inicialmente, nos discutiremos como ocorreu o processo de expansão urbana da 
cidade de Natal-RN, e posteriormente do Bairro de Ponta Negra, onde se encontra a ZPA-5, 
sempre dando ênfase ao processo de crescimento e na sua situação atual. As discussões 
teóricas se darão a partir das reflexões acerca da produção do espaço urbano, da cidade, dos 
impactos ambientais e do seu desenvolvimento de forma sustentável. Para tanto, recorremos 
às pesquisas bibliográficas, de teóricos da área, como: Carlos, Santos, Guerra e Spósito, dentre 
outros; além disso, discutiremos acerca das Leis existentes que preconizam o correto uso e 
ocupação do solo urbano.  

Em seguida iremos fazer uma breve discussão sobre o que são as ZPA’s, e qual a sua 
importância para o município, logo após adquirimos esses conhecimentos iniciais, que são de 
suma importância para entender essa questão, identificaremos a nossa área de estudo, 
realizando uma breve caracterização física da área de estudo e posteriormente discutiremos a 
sua relevância ao Município de Natal-RN.    

Por fim faremos as devidas discussões dos problemas encontrados, embora essa 
pesquisa ainda esteja em andamento poderemos discutir o que já foi encontrado de 
problemas nessa área, buscando conhecer os impactos dessa urbanização para a região de 
Lagoinha. Buscaremos conhecer os motivos que tornaram essa região uma ZPA, e qual o nível 
de ocupação de seu entorno, quais problemas puderam ser detectados e quais medidas estão 
sendo tomadas por parte do poder público, para proteger esse patrimônio e qual o impacto 
que os empreendimentos imobiliários dessa área vêm acarretando como; impermeabilização 
do seu entorno, falta de drenagem, poluição das águas do aqüífero e dos responsáveis. 

METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO 

Quanto à metodologia utilizada, recorremos à pesquisa bibliográfica para subsidiar 
nossa investigação buscando por meio de leituras de autores da temática urbana, como 
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também por meio das leituras de artigos, periódicos e do Plano Diretor de Natal-RN, 
encontrar as respostas para a expansão da malha urbana do município e por conseqüência do 
entorno da ZPA, e de quais problemas foram detectados. Além disso, realizaremos pesquisas 
in loco na ZPA – 5, onde posteriormente na pesquisa faremos entrevistas e fotografias para 
subsidiar as análises sobre o processo de ocupação do entorno da ZPA-5. 

Dessa forma poderemos realizar um levantamento de uma série de dados como: 
evolução da população, drenagem, saneamento e expansão imobiliária, dentre outros, que 
nos darão as informações necessárias para explicar o processo de formação do espaço urbano 
e em qual nível esse processo encontra-se. Nesse sentido iremos levantar quais problemas 
ambientais foram detectados, e de que forma o poder público tem buscado identificar e 
fiscalizar o crescimento urbano nos arredores das ZPA’s de Natal-RN. 

A URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

O aumento da malha urbana, nas grandes capitais do Brasil, tem reproduzido vários 
questionamentos de como gerenciar e ordenar seu uso e ocupação do espaço urbano, de 
maneira que os impactos socioambientais reproduzidos por esse processo crescente e 
inevitável, como; ocupação de áreas irregulares, falta de saneamento, desmatamento, e 
outros problemas encontrados nos centros urbanos brasileiros, possam ser mitigados e a 
expansão da malha urbana seja feito de forma sustentável e sem prejuízos a gerações futuras 
e da exclusão das populações mais carentes. 

Dessa forma, discutiremos a evolução do uso e ocupação do espaço urbano na cidade 
do Natal-RN, e quais foram os principais fatores propulsores que permitiram essa expansão e 
qual a realidade encontrada, no recorte temporal presente. Para depois, discutirmos quais os 
planos de ordenamento urbano da cidade como um todo, e mais especificamente acerca das 
questões socioambientais encontradas nesse recorte espacial de estudo.  

Identificando a área onde se encontra nosso objeto de estudo, detectamos que, o 
município de Natal-RN, dado pelo limite 5º47’42’’ de latitude sul e 35º12’34’’ de longitude 
oeste, concentra atualmente cerca de 803.811, habitantes (IBGE, 2010), ocupando uma área 
territorial distribuídos por seus 170 298 km² de extensão, e tendo cerca de 177.317 
domicílios, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(SEMURB, 2010). 

Para entender qual a situação atual da evolução da malha urbana da cidade do Natal-
RN, recorreu-se aos dados estatísticos do município dos principais indicadores de urbanização 
da capital, que servem de parâmetros para mostrar seu crescimento urbano. Como por 
exemplo, a evolução de sua população (Tabela-1), de seus avanços de pavimentação, 
saneamento dentre outros fatores, que servem como subsidio para entendermos essa 
evolução urbanística da capital potiguar. 

Por meio desses indicadores de urbanização, procuraremos demonstrar quais ações 
tornaram a cidade do Natal-RN, totalmente urbanizada de acordo com dados do IBGE, 2010, e 
as medidas tomadas pelo Estado para orientar e fiscalizar o ordenamento urbano da cidade, e 
qual a situação atual desses dados. Tendo como objetivo indicar a realidade do crescimento 
urbano do Município e como ele estar distribuído na cidade do Natal-RN, e por suas quatro 
zonas administrativas; zona norte, zona sul, zona leste e zona oeste.    
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Tabela1: evolução da população de Natal-RN: 1940 – 2010 

ANO POPULAÇÃO 

1940 54.836 

1950 103.215 

1960 162.537 

1970 264.379 

1980 416.898 

1991 606.887 

2000 712.313 

2010 803.811 

Fonte: IBGE, 2010. Adaptado pelos autores. 

 

Analisando a evolução do crescimento da população da cidade do Natal-RN, 
percebemos num primeiro momento, que uma pequena parte população em 1940, vivia na 
capital. Entretanto houve um grande salto populacional, entre 1940 e 1950, época da entrada 
do Brasil na Segunda Guerra Mundial, período que Natal-RN foi escolhida como base militar, 
dos Estados Unidos da America, por ter uma posição geográfica privilegiada, localizada no 
litoral nordestino na esquina do Atlântico. 

 Esse evento reproduziu um aumento na sua taxa demográfica como nos diz Costa 
(2006, p.272) “a partir da deflagração do conflito da Segunda Guerra, representou um novo 
momento no processo de crescimento da população e, com efeito, no processo de expansão 
urbana.” Tanto para suporte dos contingentes militares brasileiros e aliados, como para os 
novos moradores que se beneficiaram com essa nova realidade. Consumando seu progresso 
com a construção das bases aérea e naval, de onde as tropas partiam para o patrulhamento 
como para o conflito.   

A partir da década de 1980, percebemos outras mudanças significativas quanto às 
taxas de crescimento populacional na cidade do Natal-RN, tendo quase dobrado entre a 
década de 1980 até 2010, tanto em função do crescimento acelerado da população local 
como da conseqüente expansão do sítio urbano na cidade do Natal-RN, como pela 
especulação imobiliária da época, essa rápida expansão urbana, ocorreu em grande parte de 
forma acelerada e sem a preocupação com a preservação de áreas de interesse natural do 
município potiguar, outro indicador importante e de pavimentação e de drenagem do 
município (Figura -1), que mostra o nível de urbanização da capital potiguar. 

1866



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 

 

 

Fonte: SEMURB, 2009. Adaptado pelo autor. 

Figura 1: Drenagem e Pavimentação de Natal-Rn nas Quatro Zonas Administrativas 

Devemos entender qual a situação atual das taxas de urbanização da cidade do Natal-
RN, verificando indicadores que demonstrem a sua situação atual, servindo de subsidio para a 
futura discussão teórica sobre o seu espaço urbana, já verificamos a sua situação demográfica, 
precisamos agora entender outros dados importantes que explicam esse avanço. Como suas 
taxas de drenagem e pavimentação (Tabela-2). 

Nesse sentido, ampliam-se as irregularidades urbanas, uma vez que, o processo 
acelerado da urbanização manifesta-se na metropolização, na favelização, na periferização e 
da ocupação de áreas de fragilidade ambiental, por grandes contingentes populacionais. 
Torna-se evidente, portanto, a necessidade de políticas de planejamento urbano que busque 
o equilíbrio entre desenvolvimento sócio-espacial e econômico e a conservação dos 
ambientes naturais como são as Zonas de Proteção Ambientais. 
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ZONAS DE PROTEÇÃO AMBEINTAL 

O crescimento urbano, que vem ocorrendo nas capitais brasileiras, principalmente nas 
últimas décadas, tem ocorrido de maneira extraordinária e cada vez mais rápido. Ao mesmo 
tempo tem garado vários impactos ao meio ambiente urbano nesse sentido os órgãos 
responsáveis pelas políticas  públicos não vêm acompanhando esse crescimento de forma 
satisfatória as necessidades encontradas nas cidades brasileiras. De acordo com Rosseto 
(2003, p. 26): 

 

O processo de degradação urbana é tema atualmente cada vez mais discutido no 
âmbito das administrações municipais, independente do tamanho da cidade, sendo a 
desequilibrada ocupação do espaço um problema marcante na configuração das 
cidades brasileiras, onde comportamentos especulativos prevalecem sobre a função 
social da propriedade. 

 

 Percebemos então que, o interesse em desenvolver políticas públicas, técnicas 
e Leis que viabilizem uma sistematização do ordenamento urbano nos municípios do Brasil, 
tem sido cada vez mais discutido nas câmaras municipais brasileiras. Para tanto em Natal-RN, 
optou-se em dividir áreas de interesse para o município em Zonas de Proteção Ambiental, 
ZPA, de acordo com a SEMURB, (Secretaria Municipal de Meio ambiente e Urbanismo),    

 

[...] é o procedimento por meio do qual se instituíram zonas de atuação especial 
de Natal com vistas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, 
[...], as Zonas de Proteção Ambiental – ZPA´s – são as áreas nas quais as 
características do meio físico, restringem o uso e ocupação do solo urbano, visando à 
proteção, manutenção, manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos, 
históricos, arqueológicos e científicos.     

 

 Percebemos que em Natal-RN, houve o interesse em criar áreas nas quais, Leis 
de zoneamento ambiental, regulamentariam o seu uso e ocupação de maneira sustentável, de 
modo a mitigar os impactos ambientais que essas áreas sofreriam sem uma regulamentação 
compatível com as necessidades encontradas para cada ZPA. Para tanto essas zonas foram 
distribuídas pelo município em número de 10, cada uma com uma regulamentação especifica 
para as suas demandas são elas (ver Tabela 2). 

 

Tabela2: Zonas de Proteção Ambiental em Natal-RN 

 

ZPA CARACTERÍSTICAS DA ZPA E SUA REGULAMENTAÇÃO. 
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ZPA-1 

Campo Dunar Dos Bairros de Pitimbú, Candelária e Cidade Nova, 
(regulamentada pela Lei Municipal nº 4.664, de 31 de julho de 1995), principal 
área de recarga do aqüífero subterrâneo de Natal-RN, que garante a demanda 
de água potável da cidade, e da proteção da fauna e flora das dunas.    

 

ZPA-2 

Parque Estadual Dunas de Natal-RN e área contigua ao Parque, AV, 
Engenheiro Roberto Freire e Rua Dr. Solon de Miranda Galvão, ( 
regulamentada pela Lei Estadual nº 7237, de 22 de novembro de 1977), pela 
sua diversidade de fauna, flora e de suas belezas naturais, constitui 
importante unidade de conservação destinada a fins educativos, recreativos, 
culturais e científicos.  

 

ZPA-3 

Área entre o Rio Pitimbú e avenida dos caiapós, (regulamentada pela Lei 
Municipal nº 5237, de 20 de junho de 2001), parte da bacia hidrográfica do Rio 
Pitimbú, com solos férteis nas margens, caracterizadas por feições de terraços 
e vertentes com dunas sobrepostas. Dentre outras funções destaca-se a 
função de suprimento de água doce para a Lagoa do Jequi. 

 

ZPA-4 

Campo Dunar dos Bairros de Guarapes e Planalto, (regulamentada pela Lei 
Municipal nº 4912, de 19 de dezembro de 1997), cordões de dunas de 
relevante beleza cênico- paisagísticas da cidade, em virtude dos contrastes de 
relevo com o tabuleiro e o estuário do Rio Potengi, tem importância de 
minimização do escoamento pluvial. 

 

ZPA-5 

Ecossistema de Dunas Fixas e Lagoas do Bairro de Ponta Negra, 
(regulamentada pela Lei Municipal nº5665, de 21 de junho de 2004), 
complexo de dunas e lagoas com desenvolvimento de vegetação com espécies 
predominantes de tabuleiro litorâneo e espécies de Mata Atlântica. Este 
ecossistema constitui uma das principais áreas de recarga do aqüífero 
Dunas/Barreiras.    

 

ZPA-6 

Morro do Careca e dunas fixas e contínuas.  Recanto natural de notável 
beleza por seus aspectos paisagísticos, panorâmicos, florísticos, de interesse 
cultural, recreativo e turístico.   

 

ZPA-7 

Forte dos Reis Magos e seu entorno, sítio de relevante valor artístico, 
arquitetônico, cultural, turístico e histórico, onde se encontra a fortaleza dos 
Reis Magos. Localizada entre a zona de praia, construída sobre os recifes 
adjacentes ao estuário do Rio Potengi, é tombado pelo Patrimônio Histórico 
Nacional. 

 

ZPA-8 

Ecossistema Manguezal e Estuário do Rio Potengi/Jundiaí, ecossistema 
litorâneo de grande importância ambiental e socioeconômica para a cidade. 
Fonte de alimentação e local de reprodução das espécies da fauna marinha, 
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refúgio natural de peixes e crustáceos, propiciador da indústria da pesca, 
atividades portuárias e de recreação, como também de fonte de sobrevivência 
das populações ribeirinhas.      

 

ZPA-9 

Ecossistemas de Lagos e Dunas ao Longo do Rio Doce, ambiente de 
potencial paisagístico e turístico, compreendendo o sistema de dunas e lagoas 
do vale do rio Doce, além das funções de perenização do e de recarga dos 
aqüíferos, este complexo é utilizado em atividades agrícolas. 

ZPA-10 Farol de Mãe Luiza e seu entorno, encostas dunares adjacentes a Via 
Costeira, entre o Farol de Mãe Luiza e a Av. XXIII, área de encostas dunares de 
valor cênico paisagístico, hoistorico, cultural e de lazer.  

Fonte: Novo Plano Diretor de Natal-RN, 2007 

 

A REGIÃO DE LAGOINHA: IMPACTOS DETECTADOS PELO PROCESSO DE EXPANÇAÕ URBANA 
NA ZPA-5  

A Região de Lagoinha localizada no bairro de Ponta Negra, constituída por uma área de 
cerca de 3km², em meio ao complexo de dunas Pirangi/Potengi, possui sua relevância para a 
região devido a sua capacidade de reabastecer as águas subterrâneas do aqüífero 
Dunas/Barreira, e pela capacidade de promover a drenagem pluvial natural da região, 
minimizando impactos causados pelas chuvas e possíveis alagamentos das residências 
existentes em seu entorno. 

A expansão da malha urbana no entorno dessa ZPA-5, provoca danos nesse meio 
como; impermeabilização do solo, desmatamento de seu entorno e poluição de seu aqüífero, 
podendo esses danos ser mitigados ou não, por meio de políticas de ordenamento urbano, 
como é o caso do Plano diretor de Natal-RN, que serve como ferramenta do poder público, 
para a regulamentação de empreendimentos nessas áreas de forma sustentável a cidade.  

Dessa forma percebemos que ambientes sensíveis, e de grande valor agregado a 
cidade, como são as ZPA’s, no nosso caso a ZPA-5 da Região de Lagoinha, uma vez que, por se 
encontrar numa área de risco de contaminação do aqüífero Dunas/Barreiras de Natal-RN, 
tendo em vista a preocupação em proteger e preservar esse patrimônio. Como podemos ver 
na figura 2, do bairro de Ponta negra e da Zpa-5, seu entorno estar densamente ocupado por 
vários empreendimentos imobiliários. 
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Figura 2 – Zona de Proteção Ambiental de Lagoinha. 

 

Percebemos que a região do entorno da área em questão possui grande quantidade de 
empreendimentos imobiliários, que podem poluir as águas subterrâneas da cidade do Natal-
RN, responsáveis por cerca de 75% do abastecimento de água do município, dessa forma 
devemos compreender qual o papel de cada agente social envolvido nessa área, pois se não 
houver entendimento por parte do poder publico em fiscalizar e monitorar quais medidas 
estão sendo tomadas para a proteção desse meio, e por parte dos moradores de seu entorno 
em entender o valor dessa região, poderemos causar danos a qualidade da água dessa área 
comprometendo essa região.. 

Dessa forma entendemos a necessidade de estudos que acompanhem o crescimento 
da área urbanizada de seu entorno, visando a preservação e manutenção da qualidade da 
água do município, tanto para a população atual como para a futuras, pois como se sabe 
embora as águas subterrâneas esteja mais protegido a ação de contaminação, sua capacidade 
de recuperação possui um ciclo bem mais demorado do que a de águas superficiais dessa 
forma devemos minimizar possíveis impactos nessas áreas de valor a cidade do Natal-RN. 

 

CONCLUSÃO 
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Detectamos que na ZPA-5, na Região de Lagoinha, existem leis que dão o suporte 
necessário para que ocorra um uso e ocupação adequada, mais ou por falta de pessoal ou de 
interesse dos órgãos responsáveis por fiscalizar tais leis, essa área continua sofrendo impactos 
ambientais como poluição de suas águas subterrâneas e da impermeabilização do solo de seu 
entorno que por Lei, não deveriam ocorrer, uma vez que, essa ZPA demonstra ter um 
interesse para o futuro do abastecimento de água da capital do Estado. 

Tais ferramentas de ordenamento urbano regulamentam o correto uso e ocupação do 
solo urbano, mais para que possam ser uteis devem ser respeitadas e fiscalizadas pelo poder 
público, caso não haja uma fiscalização efetiva, de pouco adianta elaborar regulamentações 
que só são cumpridas no papel e não levam em consideração os diversos atores sociais que 
participam na sua ocupação, como são os moradores mais antigos, e os grandes lançamentos 
imobiliários que estão sendo construídos em seu entorno e que podem prejudicar ainda mais 
essa área, pois ela já conta com uma grande redução para a reposição de suas águas.  

Portanto devemos conhecer e entender as ferramentas existentes de ordenamento 
urbano, para poder cobrar por parte do poder público e dos outros atores sócias responsáveis 
a preservação dos aspectos naturais dessa área da cidade, pois é direito a todos, a um 
ambiente saudável e sustentável, mais não só cabe ao poder público, a responsabilidade de 
preservá-lo e protegê-lo, mais sim a todos os atores sociais envolvidos nessa região o dever de 
atuar na preservação dessa área. 
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RESUMO 

  
 O processo atual de mundialização 
econômica e, por conseguinte, da 
maximização do consumo, impulsionada pelo 
capital global, tem levado as empresas (nesse 
caso as multinacionais) a se apropriarem dos 
recursos disponíveis nos mais variados 
lugares, visando o aumento e a otimização da 
produção. Dessa forma esses agentes globais 
atuam com hegemonia nos territórios onde se 
encontram inseridos, haja vista a impotência 
competitiva dos que a eles estão submetidos. 
Dentro desse contexto está localizado o 
município de Ipanguaçu-RN, o qual convive 
com uma das maiores empresas 
multinacionais do ramo de bananicultura, a 
Del Monte Fresh Produce, explorando os 
recursos naturais do seu território e gerando 
desigualdades socioeconômicas e ambientais 

que cada vez mais o distanciam de um 
desenvolvimento local sustentável. É dessa 
problemática que emerge a necessidade de se 
discutir acerca do desenvolvimento territorial 
sustentável a partir da escala local, visando 
criar alternativas para as comunidades locais 
conviverem com o capital global de forma 
sustentável, de acordo com as 
potencialidades e com o saber locais a fim de 
traçar os caminhos para um desenvolvimento 
local sustentável. Dessa maneira, o estudo 
que se apresenta enseja evidenciar os 
indicadores socioeconômicos e ambientais de 
Ipanguaçu-RN por meio de dados coletados 
em pesquisa de campo com os habitantes 
locais, além de debater a temática referente 
ao desenvolvimento sustentável local 
materializado no território em questão. 

 

Palavras-chave: Ipanguaçu, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local, território.    

 

 

SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INDICATORS: AN ANALYSIS OF 
SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF 

IPANGUAÇU-RN ON THE PERSPECTIVE OF ITS RESIDENTS 
 

 

ABSTRACT 

 

1873



SOUZA & GALVÃO (2011)  

 
The current process of economic globalization 
and, therefore, the maximization of 
consumption, driven by global capital, has led 
companies (MNCs in this case) to appropriate 
resources available in various places, by 
increasing and optimizing production. Thus 
these agents act with global hegemony in the 
territories where they are inserted, given the 
competitive position of powerlessness that 
they are submitted. Within this context of the 
municipality is located Ipanguaçu-RN, which 
sits on one of the largest multinational 
companies in the banana branch, Del Monte 
Fresh Produce, exploiting the natural 
resources of its territory and generating 
socioeconomic and environmental 

inequalities that increasingly distance of a 
local sustainable development. It is this 
problem that emerges is the need to discuss 
about the sustainable territorial development 
from the local level, to create alternatives for 
local communities to coexist with global 
capital in a sustainable manner, in accordance 
with the capabilities and local knowledge to 
trace the paths to a sustainable local 
development. Thus, the study presents 
evidence gives rise to the socioeconomic and 
environmental indicators of Ipanguaçu-RN 
through data collected in field research with 
the locals, and discuss themes related to 
sustainable development embodied in the 
local area concerned. 

 

Keywords: Ipanguaçu, sustainable development, local development, territory. 
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INTRODUÇÃO  
 

O município de Ipanguaçu está localizado na Região Central Potiguar e Microrregião do 
Vale do Açu, possuindo uma população de aproximadamente 14 mil habitantes distribuídos em 
uma área de 374 Km². Possui características naturais preponderantes para seu 
desenvolvimento econômico, como os solos aluviais e os latossolos (de alta fertilidade natural), 
a vegetação de caatinga hiperxerófila e o alto potencial de irrigação, justificando assim o fato 
de mais de 62% de sua população habitar a zona rural (IBGE, 2007).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Ipanguaçu. 
 

 

Tais características físico-ambientais foram atrativos substanciais para que o grande 
capital se apropriasse dos recursos do município, materializando o global no território e 
Ipanguaçu sob a figura da multinacional bananicultora Del Monte Fresh Produce.  

Foi nesse contexto que a entrada do capital multinacional no campo de Ipanguaçu 
provocou profundas transformações socioeconômicas e ambientais, intensificadas pelo 
contexto de globalização, que se configura no cenário mundial. O seu campo se tornou muito 
vulnerável ao capital na medida em que o transformou em “cozinha local” determinando o que 
ele deve oferecer ao mundo nas condições que ele pede, submetendo-o as exigências do global 
em detrimento do local (Santos 1986).  

Logo, nessa compilação, realizar-se-á uma análise das condições socioeconômicas e 
ambientais do município de Ipanguaçu a partir das indicações apontadas pelos habitantes 
locais. Sendo assim, inicialmente será feita uma discussão acerca da sustentabilidade em sem 
âmbito local e do processo de produção/transformação do território de Ipanguaçu sob o 
domínio do capital global; em seguida serão apresentados e descritos os dados coletados nos 
oitenta formulários aplicados em campo para, enfim, direcionar os escritos para as 
considerações finais. 
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O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 
 

O Relatório de Brundtland (1987) compreende que o Desenvolvimento Sustentável é 
aquele que deve satisfazer as necessidades da geração atual, sem que sejam subtraídas as 
capacidades futuras de desenvolvimento para as gerações vindouras. Dessa maneira, o 
conceito de desenvolvimento sustentável entende o desenvolvimento como progresso humano 
em todos os seus aspectos e Sachs (2002) ao se debruçar sobre ele, utilizando o tripé 
indissociável econômico, social e ambiental, constatou sua incompletude ao estabelecer as suas 
dimensões e interconexões. Sachs, 2002, p. 71. 

 
[...] a sustentabilidade social; - um corolário: a sustentabilidade cultural; - a 
sustentabilidade do meio ambiente; - outro corolário: distribuição territorial 
equilibrada de assentamentos humanos e atividades; - a sustentabilidade 
econômica aparece como uma necessidade, mas em hipótese alguma é 
condição prévia para as anteriores, uma vez que um transtorno econômico traz 
consigo o transtorno social, que, por seu lado, obstrui a sustentabilidade 
ambiental; - sustentabilidade política; - sustentabilidade do sistema 
internacional para manter a paz.  

 
 

Dentro dessa concepção fica evidente que para o projeto capitalista vigente o 
desenvolvimento sustentável é inalcançável e a natureza terá de se ajustar às necessidades de 
produção capitalista, tendo em vista a contínua necessidade de se produzir para atender a 
população do planeta que tende a crescer cada vez mais. A busca de alternativas de exploração 
dos recursos naturais com menor impacto tem sido deixada de lado e cada vez mais o meio 
ambiente sofre agressões em nome do desenvolvimento custe o que custar. Nesse sentido Leff, 
2003, p. 36, escreve:  

 
Este campo discursivo da sustentabilidade não surge como o desenvolvimento 
de uma essência, mas como efeito de um limite: e da racionalidade econômica, 
científica e instrumental que objetiva o mundo e domina a natureza. [...] que 
impulsiona as posições diferenciadas pela apropriação da natureza (do mundo) 
no campo conflitivo do desenvolvimento sustentável.  

 

Verificou-se nessa reflexão que temos de um lado as forças hegemônicas explorando os 
mais diversos territórios, com vistas a atender o mercado mundial e do outro o 
desenvolvimento sustentável defendendo um desenvolvimento harmônico e articulado entre 
os mercados interno e externo e para reforçar essa compreensão interpretamos o dizer de 
Santos, (2005, p. 139), o território é o mesmo para os dois atores, o que torna possível o 
acontecer solidário entre pessoas e lugares.  

O Desenvolvimento Local é a expressão da necessidade e da capacidade que uma 
comunidade autônoma tem de se desenvolver. Este desenvolvimento, basicamente, mas não 
exclusivamente, econômico, só é possibilitado a partir de uma conscientização e motivação dos 
componentes dessa comunidade.  

É um processo e não um fim em si mesmo. É um esforço contínuo por parte dos 
residentes organizados de uma localidade no sentido de identificar problemas e aspirações, 
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criar e formular estratégias para abordá-los, implementar esses planos e avaliar os resultados, 
numa lógica de participação, em que a mudança e a renovação se tornem a via de sucesso para 
essa comunidade.  

Para se alcançar o desenvolvimento sustentável local se faz necessário que os conceitos 
aqui abordados possam ser aplicados no plano prático e teórico. Uma comunidade bem 
organizada e empenhada em concentrar seus esforços na busca incondicional pelo bem 
comum, certamente cresceria facilmente.  

Neste início de século, as mudanças continuam e se intensificam, produzindo seus 
efeitos nos espaços mais dinâmicos, os quais precisam incrementar mudanças de atitude das 
pessoas, para que estas tenham capacidade de assimilar conhecimento e realizar práticas ao 
alcance do desenvolvimento sustentável local. Santos (1986) afirmava: “não podemos oferecer 
as fórmulas de entendimento do local. Oferecemos um quadro geral de reflexão, a ser refeito 
localmente”.  

 
 
DINÂMICA TERRITORIAL DE IPANGUAÇU SOB A AÇÃO HEGEMONICA DO CAPITAL GLOBAL  
 

A atuação de uma das quatro maiores empresas frutíferas (conforme Figura 2) de 
caráter oligopolístico do segmento de bananicultura mundial, no município de Ipanguaçu-RN, 
tem inserido a comunidade local num processo de globalização desigual e excludente, ao se 
beneficiar de grande abertura do território municipal ao capital externo, o qual tem se 
beneficiado da força de trabalho e do consumo dos recursos naturais.   

 
Tabela 1 – Performance das multinacionais do ramo de bananicultura em 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ipanguaçu vem registrando grandes transformações em sua paisagem, a partir da 
década de 1980, principalmente em seu território, o qual de um lado teve exorbitante 
valorização das suas terras e do outro declínio da atividade de subsistência. Notadamente, tais 
transformações vêm contribuindo para o aumento das desigualdades: tem aumentado o ritmo 
da migração campo-cidade e reduzido a participação da riqueza local. Além disso, há duas 
décadas o município convive com destruição de vegetação para ampliação das áreas 
produtivas.  
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Em Ipanguaçu, o desenvolvimento sustentável tem se tornado cada vez mais distante 

dos seus moradores, pois a lógica que domina seu território é a da globalização econômica, 
gerenciada por uma das maiores corporações multinacionais, Del Monte Fresh Produce 
Company, a qual desenvolve suas atividades ligadas à bananicultura de forma verticalicalizada. 
Sob a marca Del Monte, a empresa integra, mundialmente, comerciantes e distribuidores de 
frutas e, no que toca a Ipanguaçu, explora com cultivo de bananas as suas melhores terras.  

Com o crescimento da fruticultura irrigada na última década do século passado e 
aumento das exportações de bananas produzidas em Ipanguaçu à produção agrícola local foi 
sendo reduzida, os trabalhadores incorporados ao processo modernizador assalariado, suas 
terras aproveitadas segundo a lógica racionalista do capital e seus recursos naturais cada vez 
mais explorados pela atividade produtiva global. Cabe aqui ressaltar que é essa a tendência 
atual dos lugares se unirem verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte (Santos, 2008, 
p. 143).  

A atuação da multinacional revela o seu descompromisso socioambiental com os 
moradores e tem dificultado o desenvolvimento local. No dizer de Santos, (2008, p. 48) Cada 
um dos subespaços é submetido a uma série de impactos de natureza diversa, que o diferencia 
dos demais, mas sua explicação deve ser buscada numa dinâmica global que é a mesma para 
todos. Daí depreendermos que a logística da bananicultura em Ipanguaçu é de exclusão dos 
seus moradores e a inclusão dos seus recursos. Para Leff, (2003, p. 43), a racionalidade 
desterrou a natureza e a cultura da produção, dando lugar a um desenvolvimento das forças 
produtivas fundadas no domínio da ciência e da tecnologia. 

 
 
OS INDICADORES SOCIOECONOMICOS E AMBIENTAIS DE IPANGUAÇU SOB A ÓTICA DOS 
HABITANTES LOCAIS 
 

Após as discussões sobre sustentabilidade local e dinâmica global do território de 
Ipanguaçu, fez-se necessária a realização do trabalho de campo com aplicação de formulários, 
assim como a análise empírica dos dados coletados. Nesse sentido, expõem-se a seguir as 
informações colhidas junto à comunidade de Ipanguaçu em atividade realizada entre os dias 20 
e 24 de setembro de 2010, onde na ocasião foram aplicados 40 formulários junto a população 
local com o intuito de saber a opinião dela sobre as características da forma de 
desenvolvimento de Ipanguaçu. Endossando tal reflexão, não satisfeitos com apanhado de 
informações adquiridas na primeira etapa da pesquisa, decidiu-se ampliar a amostra 
populacional dobrando o número de formulários em pesquisa de campo realizada entre os dias 
13 e 14 de maio de 2011. Nesse ínterim, a seguir são indicadas as potencialidades e as 
fragilidades econômicas de Ipanguaçu no dizer dos oitenta entrevistados, assim como os 
indicadores socioambientais do município. 

Nos três primeiros gráficos que seguem é feita a descrição básica do público 
entrevistado. Neles fica evidente que a grande maioria deles é natural de Ipanguaçu (quase 
80%), com grande números de adultos com mais de 46 anos (cerca de 25%), mas também 
variando entre as outras faixas etárias e com leve maioria de público feminino. 
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Figura 2 – Naturalidade dos Entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Faixa Etária dos Entrevistados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Faixa Etária por Sexo dos Entrevistados. 
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Com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados ficou evidente que a maioria dos 

que ainda não encerraram os estudos da educação básica são os jovens entre 14 e 18 anos, 
notou-se também que muitos dos adultos entre 24 e 43 anos tem o Ensino Médio completo, 
entretanto também foi verificado que entre as diversas faixas etárias muitos dos entrevistados 
não chegaram a completar o Ensino Fundamental II, isto é, do 6º ao 9º ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Faixa Etária por Escolaridade dos Entrevistados. 
 

Nesse contexto de análise socioeconômica dos entrevistados, a pesquisa aponta que os 
maiores padrões de renda estão entre aqueles que concluíram o Ensino Médio, existindo 
grande variabilidade entre os indicadores apontados (mais de um, mais de dois ou mais de três 
salários mínimos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Escolaridade por Renda Mensal dos Entrevistados. 
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Feita a caracterização socioeconômica dos entrevistados dá-se início a análise 

pertinente às questões ambientais que envolvem o desenvolvimento sustentável local de 
Ipanguaçu.  

Ao serem perguntados acerca do projeto “Baixo Açu”, a maior parte dos entrevistados 
afirma desconhecer tal projeto, assim como o ano de sua implantação. Contudo, ao serem 
questionados quanto aos benefícios que a fruticultura irrigada trouxe para Ipanguaçu, a grande 
maioria (tanto os que conhecem quanto os que desconhecem o projeto “Baixo Açu” acredita os 
principais benefícios estão relacionados à Agricultura Familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Conhecimento do Projeto Baixo Açu e Benefícios da Fruticultura Irrigada. 

 

Quando indagados como os recursos naturais de Ipanguaçu (água e solo) estão sendo 
utilizados para o desenvolvimento das atividades rurais, correlacionando com a qualidade 
ambiental do município, a principal resposta afirma que as atividades tradicionais continuam 
gerando renda para o município e, muito embora o meio ambiente encontre-se modificado, 
ainda são respeitados os limites naturais. Contudo, uma parte representativa dos entrevistados 
afirma que o em Ipanguaçu não se respeita os limites ambientais, estando o município bastante 
degradado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Atividades Rurais e Condição Ambiental de Ipanguaçu. 
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Em relação à forma que vem ocorrendo o Desenvolvimento de Ipanguaçu, percebeu-se 

que a população ainda deposita confiança nas atividades do setor terciário da economia, como 
o comércio e os serviços e empregos assalariado, tanto em órgão privado com em órgão 
público. Contudo, parte dos entrevistados ainda afirma que o Desenvolvimento de Ipanguaçu 
está fragilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Como vem ocorrendo o desenvolvimento de Ipanguaçu. 
 

Por fim, pediu-se aos entrevistados que indicassem duas possibilidades de 
desenvolvimento para Ipanguaçu entre as seis apontas. Nessa questão ficou evidente que a 
educação de qualidade ainda é tida como maior possibilidade de desenvolvimento, haja vista 
que essa foi a mais aclamada entre as primeiras opções de resposta. Em contra partida, a 
segunda opção de resposta que mais pontuou representa o anseio da população por emprego e 
renda, já que a chegada de mais empresas no município ainda representa desenvolvimento 
para a população de Ipanguaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Opções de Desenvolvimento Sustentável para Ipanguaçu. 
 

Agora, tendo em mãos os dados supracitados, a continuidade desse trabalho exige uma 
leitura aprofundada dos teóricos que discutam a temática do desenvolvimento local 
sustentável e do território, haja vista que a análise qualitativa dos elementos de pesquisa 
coletados em campo só pode ser efetuada com base em um referencial teórico que dê suporte 
essa perspectiva de estudo. Nesse contexto, espera-se construir, com base na população do 
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lugar, o perfil socioambiental de Ipanguaçu para que assim sejam traçados os caminhos do 
desenvolvimento local sustentável desse município. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Em Ipanguaçu, o desenvolvimento sustentável tem se tornado cada vez mais distante 
dos seus moradores, pois a lógica que domina seu território é a da globalização econômica, 
gerenciada pela maior corporação multinacional, Del Monte Fresh Produce, a qual desenvolve 
suas atividades ligadas à bananicultura de forma verticalizada. O seu descompromisso 
socioambiental com os moradores tem dificultado o desenvolvimento local, porém tem 
motivado a estudar estratégias para um real desenvolvimento social.  

O processo de globalização, que envolve certa tentativa de universalização do consumo, 
implica dizer homogeneização e nos remete ao entendimento do mundo atual quanto à 
apropriação social dos lugares e da sua natureza.  

Em nível local, com o propósito de fazer valer o exercício da democracia, em escala 
menor, torna-se possível a superação dos problemas socioeconômicos e ambientais. Este 
avanço democrático tem colocado o poder local mais próximo dos cidadãos e assegurado aos 
decisores políticos perceber melhor as suas necessidades e aspirações, as suas dificuldades e 
anseios, e, sobretudo, tem apontado o caminho para encontrar as melhores soluções para 
resolver os seus problemas.  

Nessa lógica, a realização de pesquisas exploratórias que investiguem essa relação entre 
o capital global e o território deve contribuir para minimizar as contradições existentes na 
essência dessas relações. No caso de Ipanguaçu, os dados apresentados acima já demonstram 
as desigualdades decorrentes da ação do capital global, evidenciando a apropriação 
irresponsável dos recursos naturais locais. Contudo, as análises também evidenciam as 
potencialidades que o município apresenta, no versar da população local, para conviver diante 
dessa realidade global. Por fim, cabe agora dar continuidade às investigações que envolvem a 
temática em xeque para que os caminhos que levam ao desenvolvimento sustentável local, 
nesse caso de Ipanguaçu, sejam desvendados. 
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RESUMO  
O presente trabalho configura-se em um relato das 
experiências vivenciadas durante a realização do Projeto 
“Meio Ambiente e Qualidade de Vida”, vinculado à 
Diretoria de Extensão do IFRN, Campus Natal – Central 
iniciado em 2010 com continuidade em 2011. O 
propósito central foi promover um conjunto de ações 
articuladas voltadas para a prática da educação 
ambiental no IFRN - Campus Central Natal, além de 
curso de formação continuada dos servidores 
(principalmente da limpeza) oportunizando a estes um 
aporte teórico-prático-reflexivo, voltado para a melhoria 
da qualidade ambiental do Campus e 
conseqüentemente da vida desses servidores. Para 
desenvolver as ações, procurou-se utilizar metodologias 

em educação ambiental que estejam em consonância 
com o entendimento de Sato (2004) com exposição 
dialogada; palestras; oficinas; exibição de filmes – 
documentários; estudo do meio; espaços de diálogo e 
dinâmicas de grupo. Em âmbito geral, constatou-se boa 
receptividade dos participantes e sensibilidade para 
construção de uma consciência ambiental. Geralmente, 
ouvia-se relatos de situações cotidianas que eles podiam 
intervir na melhoria da qualidade ambiental do meio em 
que estão inseridos. 

 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Relato de experiências, qualidade ambiental, educação ambiental. 
 

ENVIRONMENT AND QUALITY OF LIFE IN IFRN: AN EXPERIENCE REPORT 
 
ABSTRACT  
This paper sets up in an account of experiences during 
the course of the project "Environment and Quality of 
Life", linked to the Directorate of Extension IFRN 
Campus Natal - Central started in 2010 will continue in 
2011. The main purpose was to promote a set of 
coordinated actions aimed at the practice of 
environmental education in IFRN - Central Campus Natal 
as well as ongoing continuing education of the servers 
(mostly cleaning) such an opportunity to the 
theoretical-practical-reflective, focused on improving 
the environmental quality of campus life and 
consequently these servers. To develop the actions, we 

tried to use methodologies in environmental education 
that are consistent with the understanding Sato (2004) 
exposed through dialogue, lectures, workshops, 
exhibition of films - documentaries, study of the 
environment; spaces for dialogue and group dynamics . 
In general context, there was good sensitivity and 
responsiveness of the participants to build 
environmental awareness. Generally, one heard stories 
of everyday situations that they could take action to 
improve environmental quality of the environment in 
which they live. 

 

 KEY-WORDS: Background statement, environmental quality, environmental education. 
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MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA NO IFRN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus 
Natal – Central está localizado na Av. Salgado Filho na cidade de Natal, no Rio Grande do 
Norte próximo a um dos principais centros comerciais da capital, o Shopping Midway Mall. 

Como Palco para a realização do Projeto Meio Ambiente e Qualidade de Vida no IFRN, a 
Instituição configura-se hoje como um relevante espaço de formação acadêmica, com uma 
estrutura em multicampi, localizados em diversas regiões estratégicas do Estado.  

O referido projeto é vinculado a Diretoria de Extensão e tem como público alvo os 
funcionários terceirizados da instituição. Assim sendo a intenção deste artigo é fazer um 
relato das experiências vividas durante a realização do projeto, iniciado em 2010, com 
continuidade em 2011.   

O Instituto vem expressando, por mais de século, um papel relevante na formação de 
profissionais nas mais diversas áreas no Estado do Rio Grande do Norte, e, é claro, a temática 
ambiental se constitui destaque em suas ações, como exemplo cita-se a diretoria de Recursos 
naturais com cursos Técnicos Integrais e Subseqüentes, Graduação nessa área, Pós-
graduação, em nível de Especialização em Gestão Ambiental.  

Destaca-se ainda ao longo dos anos diversos de cursos de extensão voltados para a temática 
ambiental. Contudo, observava-se atualmente certa lacuna na oferta de cursos de extensão, 
voltados especificamente para sua comunidade acadêmica na área de educação ambiental, 
bem como ações efetivas voltadas para formação de uma consciência ambiental, 
comprometida com o saber cuidar do espaço escolar. 

Nesse sentido, o propósito principal do projeto é promover ações voltadas para a comunidade 
escolar, proporcionando a esta a oportunidade de refletir sobre a importância da educação 
ambiental enquanto instrumento de transformação de valores e na construção de uma 
consciência ético-ambiental. Dentre as especificidades dos objetivos procurou-se desenvolver 
um conjunto de ações articuladas voltadas para a prática da educação ambiental no IFRN – 
Campus Central Natal; proporcionar a formação dos servidores (principalmente da limpeza) 
oportunizando-os um aporte teórico-prático-reflexivo, voltado para a melhoria da qualidade 
ambiental do Campus, conseqüentemente da vida desses servidores;  

Como metodologia adotada no desenvolver das ações do projeto, procurou-se utilizar 
metodologias em educação ambiental que estejam em consonância com o entendimento de 
Sato (2004): não há uma técnica especial para a disseminação da educação ambiental, logo 
escolheremos aquelas que atendam as recomendações e concepções de educação ambiental 
que correspondam aos seus instrumentos e orientações legais vigentes no país, bem como se 
adéqüem a realidade local em que estão inseridos os sujeitos envolvidos no processo de 
formação do projeto.  

Nesse sentido, partiremos do pensamento Freire (1999) de que “ensinar não é transferir 
conhecimento” e, portanto, a prática da docência requer uma série de exigências, dentre elas 
a relação teoria-prática e ação-reflexão (práxis), com rigorosidade metódica, pesquisa, 
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respeito aos saberes dos educandos, e, principalmente, a consciência do educador sobre o 
caráter inacabado de sua prática e sua própria formação. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
A educação ambiental começou a se configurar no debate internacional a partir da 
Conferência de Estocolmo, em 1972, através da Resolução 96. Esta recomendou a educação 
ambiental com caráter interdisciplinar e com o objetivo de preparar o ser humano para viver 
em harmonia com o meio ambiente. Para implementar essa Resolução, a Organização das 
Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura – UNESCO e o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA realizaram o Seminário Internacional sobre Educação 
Ambiental em 1975, no qual foi aprovada a Carta de Belgrado: Uma estrutura global para a 
educação ambiental.  Nesta, encontram-se os elementos básicos para estruturar um 
programa de educação ambiental em diferentes níveis, nacional, regional ou local. Como 
objetivos da educação ambiental, presentes na Carta de Belgrado, destacam-se:  

 Conscientização: contribuir para que os indivíduos e os grupos sociais adquiram 
consciência e sensibilidade em relação ao ambiente como um todo e aos problemas a 
ele relacionados.  

 Conhecimento: propiciar aos indivíduos e grupos sociais uma compreensão básica 
sobre o ambiente como um todo, não só dos problemas a ele relacionados, mas 
também sobre a presença e o papel de uma humanidade criticamente responsável em 
relação a esse ambiente.  

 Atitudes: possibilitar aos indivíduos e grupos sociais a aquisição de valores sociais, os 
quais possuem fortes vínculos afetivos com o ambiente e motivação para participar 
ativamente na sua proteção e melhoria.  

 Habilidades: propiciar aos indivíduos e aos grupos sociais condições para adquirirem 
as habilidades necessárias à solução dos problemas ambientais.  

 Capacidade de avaliação: estimular os indivíduos e os grupos sociais a avaliarem as 
providências relativas ao ambiente e aos programas educativos, quanto aos fatores 
ecológicos, políticos, econômicos, estéticos e educacionais.  

 Participação: contribuir com os indivíduos e grupos sociais no sentido de 
desenvolverem senso de responsabilidade e de urgência com relação aos problemas 
ambientais para assegurar a ação apropriada para solucioná-los.  

A discussão sobre a educação ambiental foi retomada na II Conferência Mundial sobre a 
Educação Ambiental, realizada em 1987, em Moscou (ex-URSS). Foi uma reunião não-
governamental, embora tenha tido a participação da UNESCO-PNUMA. Além da Educação 
Ambiental, questões relacionadas à resolução dos problemas de meio ambiente foram 
debatidas. Foi enfaticamente salientado o reconhecimento de que estes estariam 
relacionados com os fatores sociais, econômicos e culturais e que não seria possível, por 
conseguinte, preveni-los ou resolvê-los com meios exclusivamente tecnológicos. 
(GUIMARÃES, 1991). 

Após duas décadas da Conferência de Tbilisi, realizou-se na Grécia, em Tessalônica, a 
Conferência Internacional de Tessaloniki, em 1997, sobre Ambiente e Sociedade: Educação e 
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Conscientização Pública para a Sustentabilidade, organizada pela UNESCO e pelo governo de 
Grécia. Esta contou com representantes de organizações governamentais, 
intergovernamentais e não-governamentais (ONG) e sociedade civil, de mais de 83 países. 
Previamente à sua realização, em vários países, aconteceram Conferências Nacionais 
preparatórias, a fim de assegurar uma ampla participação da sociedade nas discussões sobre a 
Educação Ambiental para a sustentabilidade.  

Essa conferência assinalou em suas considerações que: “as recomendações e planos de ação 
da Conferência de Belgrado em Educação Ambiental (1975) e Tbilisi (1977), Moscou (1987) e 
Toronto (1992) são, todavia, válidas e ainda não totalmente exploradas”. Ao reafirmar a 
importância da educação ambiental e a conscientização pública para alcançar os 
objetivos de desenvolvimento sustentável, frisou ainda a necessidade de um grande 
esforço de coordenação e integração “em diversos setores cruciais e uma mudança rápida e 
radical em comportamentos e estilos de vida, incluindo-se aí as mudanças no padrão de 
consumo e produção”. 

Embora os princípios da educação ambiental tenham sido definidos desde 1977, com a 
Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi, quando se estabeleceram 
seus princípios, objetivos, características, estratégias e recomendações que devem ser 
considerados como alicerces para sua prática em todos os níveis, sejam dentro ou fora do 
sistema escolar, aqui no Brasil, esta só veio ganhar maior legitimidade após onze anos desse 
marco histórico.  

Tornando-se um dever do Estado, esse princípio Federal foi acompanhado pelos Estados, que 
estabeleceram disposições específicas sobre o meio ambiente em suas constituições e quase 
todos incluíram a educação ambiental dentre temas contemplados. Mesmo assim, vale 
registrar que a Lei 6.938 de 1981, instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, no Art. 2º, 
dentre seus princípios (inciso X): “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente”.  

Só em 1997, na Declaração de Brasília para a Educação Ambiental, aprovada durante a I 
Conferência Nacional de Educação Ambiental, foram adotados os princípios e as 
recomendações da Carta de Belgrado, de Tbilisi, da Agenda 21 e de outras reuniões. A partir 
de então, a educação ambiental passou a ser discutida como um instrumento para promover 
o desenvolvimento sustentável. 

Dois anos depois dessa Conferência, em 27 de abril de 1999, foi instituída a Lei 9795 que 
“dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências”. Seu Art. 2º destaca 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” e 
em conformidade com Art. 3o o qual mostra que, “Como parte do processo educativo mais 
amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: ...” (inciso II) “às instituições 
educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais que desenvolvem”. (BRASIL, Constituição Federal, Lei n° 9.795). 

Torna-se evidente o avanço do debate ambiental no País, bem como do seu aspecto legal. 
Acredita-se que esse fato seja fruto do relevante papel dos movimentos ambientalistas tanto 
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mundial como brasileiro. Convém citar Carvalho (2002), quando nos mostra que a política 
ambiental brasileira teve uma história de dispersão e descontinuidade na estrutura 
administrativa governamental, embora tenha sido nos órgãos públicos de meio ambiente que 
contribuíram para que esse avanço chegasse a âmbito legal. 

Para essa autora, a configuração da educação ambiental, enquanto um “que fazer” da 
educação, só vem ocorrer em período posterior, quando vai se transformando em uma 
proposta educativa, que passa a dialogar no campo educacional, com suas tradições, teorias e 
saberes. É da confluência entre campo ambiental e tradições educativas que vai despertar a 
sociedade para a educação ambiental, além de outras educações. (CARVALHO, 2002).  

Como novos esforços para implementação da educação ambiental na escola, pode-se citar o 
lançamento do Programa Parâmetro em Ação: meio ambiente na escola pelo Ministério da 
Educação e Cultura – MEC (2001); a regulamentação da Política e Nacional de Educação pelo 
Decreto 4.281/02; a criação do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental – 
PNEA parceria MEC/MMA, além da realização das conferências, como a I Conferência 
Nacional de Meio Ambiente, com os lemas “Vamos Cuidar do Brasil”, para a versão Adulta e 
“Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” para a versão Infanto-Juvenil (2003). Esta 
Conferência realizou-se na segunda e na terceira versões em 2004 e 2008, respectivamente. 
Nesse período, destaca-se, ainda, a publicação da nova versão do Programa Nacional de 
Educação Ambiental – ProNEA, em 2005. 

Dessa forma, a educação ambiental consolidou-se nas últimas décadas do século XX e no 
decorrer do século XXI como um novo campo do conhecimento, a fim de delinear um saber e 
uma prática que responda aos desafios colocados à humanidade pela crise socioambiental 
vivenciada, em uma dinâmica complexa, tanto em nível local quanto global. 

Para Carvalho (2002), a educação ambiental é ação educativa do sujeito ecológico e este se 
constituiu a partir de um universo altamente heterogêneo, mesmo tendo como especificidade 
do fazer educativo no campo ambiental. Para essa autora, a ação educativa do sujeito 
ecológico privilegia sua filiação a uma tradição ambiental mais do que a uma tradição 
pedagógico-educativa. Embora, evidentemente, sua prática educativa filie-se ao campo da 
educação propriamente dito.  É da confluência entre campo ambiental e tradições educativas 
que vai se dar o movimento da sociedade para a educação ambiental e outras educações, 
conforme objeto temático: educação de gênero, educação para paz, educação para os direitos 
humanos entre outras. 

No âmbito das políticas públicas e legislações sobre educação ambiental, como no circuito das 
publicações em educação ambiental, verifica-se que há uma presença maior e mais antiga dos 
organismos e instituições governamentais de meio ambiente do que as instâncias 
institucionais da educação. (CARVALHO, 2002). Atualmente, a educação ambiental tem se 
inserido na dimensão do processo educativo e constitui-se como campo teórico ainda em 
processo de construção. Seu debate continua tanto por intelectuais quanto por órgãos 
públicos e privados da contemporaneidade, o que contribui para sua propagação e práticas 
desenvolvidas sob diferentes formas e orientadas por diversas concepções de meio ambiente, 
de sociedade e educação. Este cenário também tem estimulado a reflexão sobre a “essência 
epistemológica” da educação ambiental e sobre os pressupostos teórico-metodológicos que 
têm orientado sua prática (PEQUENO & MARTINIANO, 2009).  
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Observando-se esse percurso do pensamento ambiental, é possível registrarem-se resultados 
significativos quanto à formulação de documentos, tratados, acordos, em prol de uma 
sustentabilidade ambiental. No entanto, há um longo caminho a se percorrer, tendo em vista 
a maioria destes documentos ainda não configurarem em ações governamentais efetivas e, 
conseqüentemente, da sociedade. Isso significa que a luta por uma sociedade mais justa, 
economicamente viável e ambientalmente sadia deve estar incorporada em nosso fazer 
diário.  

Embora seja evidente o avanço da discussão da temática ambiental, seja tanto em seu 
aspecto legal, como na propagação da mídia, lamentavelmente, em relação a sua prática no 
universo educacional, via de regra, esse fazer ainda se distancia bastante do que rege a lei, 
como por exemplo, no seu Artigo 2º impõe ser a educação ambiental: “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”. 

Logo, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica, o que quer 
dizer que o tema deve perpassar todas as matérias previstas no currículo de ensino, 
integrando-as com enfoque holístico, permitindo a síntese e a visão geral do meio circundante 
em sua concepção mais ampla. No entanto, a prática da educação ambiental com esse 
enfoque na escola ainda não contempla essa essência. Geralmente, o que percebe é uma 
prática em que se enfatiza o meio natural e os seus aspectos biológicos, ficando à margem a 
abordagem socioambiental preconizada pelas conferências e a legislação vigente, bem como 
sua perspectiva inter/transdiciplinar.  

Ressalta-se ainda que a educação ambiental por não ser neutra, sua prática deve voltar-se 
para um ato político, baseado em valores para a transformação social. No entanto, Guimarães 
(2004) chama atenção para o fato de que prática ao distanciar-se da dimensão política, da 
conscientização no processo educacional, fragmenta o conhecimento e não se dá conta que o 
processo de “conscientização ecológica” objetivo da educação ambiental. Este deve além do 
tripé “conhecimento, sensibilização e atitude individual”, que é sua dimensão política. Através 
desta, ao questionar e problematizar a realidade sócio-ambiental busca-se potencializar uma 
reflexão que subsidie uma prática de transformação que é conduzida por sujeitos individuais e 
coletivos, que optam pela construção de novos caminhos alternativos a serem estabelecidos 
pela sociedade humana.  

Torna-se imprescindível uma prática educativa articulada, cuja base seja a formação integral, 
comprometida com a sustentabilidade da vida. Essa prática enquanto essência da educação 
deve recusar as separações costumeiras entre teoria e prática; objetivo e subjetivo; saber e 
fazer; partes do todo. 

Embora seja evidente a necessidade desse fazer articulado, o que se percebe é que as 
instituições de ensino ainda vivenciam um fazer concebido numa perspectiva linear, pautado 
por disciplinas isoladas, ou seja, forte compromisso com uma visão de racionalidade que é a 
histórica e conservadora. Enquanto a perspectiva de diálogo e interação entre as estruturas 
de conhecimento ainda perpassa por uma visão utópica. 

Nesse sentido, a prática da educação ambiental em sua dimensão complexa demanda a busca 
de uma nova conexão entre teoria e prática no cotidiano escolar.  Isso requer do educador 
uma formação reflexiva que viabilize esse processo, de forma que este transcenda o ensino 
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enquanto mera atualização científica, pedagógica e dialética e se transforme em espaços de 
participação, reflexão e formação. 

 
RELATO DAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS 
 
O primeiro evento promovido pelo Projeto de Extensão “Meio Ambiente e Qualidade de Vida 
no IFRN” foi uma mesa redonda, cujo tema foi “Meio Ambiente e Movimentos Sociais: 
Conquistas e Desafios”. Tal evento foi realizado aos dias 11 de maio de 2010, no auditório da 
Instituição, às 19 horas, e contou com a presença de vários representantes de entidades 
envolvidas com o meio ambiente. Dentre os presentes, estavam: O promotor Público, o 
representante do SOS Mangue, o representante da Associação Potiguar Amigos da Natureza 
(ASPOAN), o representante da Sociedade Terra Viva Brasil (STV Brasil) e o representante da 
ONG Baobá.  
Em seguida, o projeto se integrou junto ao lançamento da campanha “Salve a Mata atlântica 
Potiguar” que aconteceu aos dias 21 de maio de 2010, no mesmo auditório, às 10 horas. 
Aos dias 18 de junho de 2010, às 19 horas, foi realizada no auditório do Instituto, a palestra 
“Agricultura convencional versus Agroecologia”. Essa palestra foi ministrada pelo professor de 
agronomia do IFRN – Campus Ipanguaçu. 
 

 
Figuras 01 e 02: Palestra do Prof. Edmondson sobre Agricultura Convencional versus 

Agroecologia 
 

No dia 07 de outubro de 2010, às 18 horas, no mini-auditório da Instituição, houve uma 
palestra cujo tema foi: “Educação ambiental: concepções e práticas”. 
Aos dias 19 de outubro de 2010, foi realizada no mini-auditório, às 18 horas, uma Palestra 
com o tema: “Cultura e meio ambiente: arqueologia da memória”. Essa palestra foi ministrada 
por um professor de História. Esse professor é pesquisador no segmento de cultura popular, 
teatro e literatura de cordel. 
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Figura 03: Palestra do Prof. Geraldo sobre Cultura e Meio Ambiente: Arqueologia da 

memória. 
 
Na Expotec entre os dias 27 a 29 de outubro de 2010, foi montada uma estrutura em uma sala 
de aula, onde propomos algumas atividades relacionadas com temas ambientais. A sala foi 
ornamentada com fotografias que tratavam de assuntos como água, pobreza, mudanças 
climáticas globais, degradação das florestas, consumismo, meio ambiente, resíduos sólidos, 
dentre outros assuntos que levavam aos visitantes do ambiente pensar sobre suas atitudes. 
Houve apresentações de trabalhos do ensino médio e superior e palestra sobre geografia e 
meio ambiente. Entre uma atividade e outra, vídeos com a temática eram exibidos. 
No mês de novembro, uma vez por semana, no mini-auditório do IFRN, iniciou-se um ciclo de 
filmes e vídeos com temas ambientais. Infelizmente, essa amostra de filmes não foi muito 
bem aceita pelos alunos, pois o horário era inconveniente para a maioria dos alunos. 
Paralelo ao ciclo de palestras acontecia o curso de capacitação em Educação Ambiental para 
os servidores terceirizados do IFRN. Esse curso também faz parte do Projeto de Extensão 
“Meio Ambiente e qualidade de Vida no IFRN” e teve como principal objetivo formar os 
indivíduos conscientes, participativos, éticos a partir de uma visão da realidade em que o todo 
possa ser percebido pelas suas relações e interdependências sejam do ponto de vista social, 
econômico, político, ambiental, tecnológico, etc. O curso era composto por duas turmas, 
sendo que cada turma tinha um encontro semanal, os quais aconteciam nas terças e quintas, 
com duração de 1hora/aula.  
A aula inicial do curso foi com as duas turmas juntas para a apresentação dos conteúdos a 
serem ministrados e uma conversa informal para saber os conhecimentos prévios sobre o 
tema proposto. 
 

  
Figuras 04, 05 e 06: Funcionários do serviço terceirizados em sua primeira aula. 

 
A partir do segundo encontro, as turmas foram separadas, e as aulas foram bastante 
dinâmicas. Na aula sobre a relação sociedade – natureza, os alunos foram levados para o 
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bosque do Instituto e lá foi desenvolvidas atividades como a dinâmica da teia e de percepção 
do indivíduo e a natureza. 
 

 
Figura 07: Dinâmicas da Teia. 

 
Além das aulas em sala, também foram realizadas palestras direcionadas aos alunos do curso 
de E.A. A primeira foi com o fisioterapeuta do Instituto, com o tema Postura corporal, a 
segunda palestra foi com um representante do PROCON Municipal de Natal, com o tema 
Consumo Consciente. Já a terceira palestra, foi com um dentista e o tema foi saúde bucal e 
por última, uma palestra sobre saúde preventiva com a médica. 

 

  
Figuras 08, 09 e 10: Palestras sobre Postura Corporal, Consumo Consciente e Saúde 

Preventiva. 
 

Aos dias 13 de dezembro de 2010, surgiu a oportunidade de levar alguns alunos do curso de 
E.A. para uma visita técnica ao Aterro Sanitário da Grande Natal, na Cidade de Ceará-Mirim. 
Na ocasião, os alunos viram na prática o funcionamento do aterro sanitário, sob o 
gerenciamento da BRASECO e puderam tirar as suas dúvidas sobre os resíduos sólidos. 
 

 
Figura 11: Visita técnica ao Aterro Sanitário em Ceará-Mirim. 

 
Por fim, encerrou-se o curso com aulas de informática básica, relacionando com temas 
ambientais para a inclusão digital desses alunos. Pois foi percebida durante a realização do 
curso a vontade de aprender a lidar com a informática. 
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Figuras 12 e 13: Aulas de informática. 

 
Durante essas aulas, procurou-se desenvolver atividades básicas voltadas para a inclusão 
digital associando pesquisas e trabalhos com foco na temática ambiental. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Percebe-se a relevância desse projeto, por se tratar de uma temática bastante abrangente e 
complexa. A atividade desenvolvida de forma diversificada, desde a programação das 
palestras e mesas redondas com temas significativos para a comunidade, e curso específicos 
para os servidores envolvidos com serviço geral.  

Quanto aos servidores, destacam-se por prestarem serviços de limpeza contratados via 
empresas terceirizadas, as quais em nossa cultura exigem pouca capacitação, pode-se 
perceber que a maioria não concluiu o Ensino Fundamental e Médio. Fato que merece 
destaque, pois a Instituição deveria pensar em programas que pudessem melhorar a 
qualificação desses servidores e os ajudassem a se tornarem mais aptos à realidade do mundo 
do trabalho. 

Em relação ao curso oferecido, destaca-se a boa receptividade dos participantes, fato que leva 
a reforçar a necessidade de continuidade de trabalhos voltados para a formação continuada 
desses servidores. O bom seria a adoção de programa voltado para uma formação integral.  
Esta deve incluir desde a dimensão de letramento, tendo em vista a presença se servidores 
com pouca ou até mesmo nenhuma capacidade de leitura e escrita, passando por outras 
necessidades, como suporte para conclusão de Ensino Fundamental e Médio, já que grande 
parte dos servidores possui baixa escolaridade. 

Nota-se ainda que, embora a Instituição seja uma referência em trabalhos desenvolvidos na 
área ambiental, ainda há uma grande lacuna no processo formativo, na dimensão de 
continuidade quanto a atividades que passam a desenvolver uma consciência e 
responsabilidade ético-ambiental. Como exemplo, cita-se a estrutura para coleta seletiva, 
sendo que esta ocorre de forma insatisfatória, tendo em vista “funcionar” sem uma 
participação efetiva de sua comunidade escolar.  

Em âmbito geral, tem-se ciência de que as ações aqui realizadas, apesar de significativas e de 
suma importância, constituíram-se apenas num despertar para busca de um programa na 
Instituição que possa assumir sua responsabilidade socioambiental e a inclusão desse grupo 
de servidores.  Supostamente, por este não ser servidor próprio da Instituição, ou trabalhar 
no setor que erroneamente é considerado menos relevante numa Instituição de produção do 
saber/científica, ficam eles, à margem das ações mais “importantes”. 
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RESUMO  
 

O presente artigo tem como objetivo 
principal relatar o resultado das observações 
sobre a dinâmica social que estão em ação no 
bairro do Alecrim em Natal/RN. A necessidade 
dessas observações surgiu da curiosidade em 
perceber como essa localidade vem se 
transformando ao longo da ultima década. Tais 
observações foram traçadas de duas maneiras: 
a observação das estruturas presente no bairro 

e acompanhamento de empresas localizadas 
na região, traçando um paralelo entre a 
historia da localidade e seu desenvolvimento, 
ao final dessas observações se traçam 
comentários sobre o andamento do projeto e a 
que conclusões o autor chegou. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Alecrim, Luminosidade, Desenvolvimento comercial. 

 

THE DISTRICT OF ALECRIM IN NATAL-RIO GRANDE DO NORTE: LUMINOUS AREA?  

ABSTRACT  
 

This article aims to report the main 
results of observations on the social dynamics 
that are at work the district of Alecrim in 
Natal/RN. The need for such observations 
arose from curiosity to see how this location 
has been transformed over the last decade. 
These observations were drawn in two ways: 
the observation of the structures present in 

the district and guidance for companies 
located in the region, drawing a parallel 
between the history of the town and its 
development at the end of these observations 
are drawn comments on the project’s progress 
and what conclusions the author arrived. 

 

 

 KEY-WORDS: Alecrim, Luminosity, Business Development. 
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O BAIRRO DO ALECRIM EM NATAL - RIO GRANDE DO NORTE: UMA ZONA LUMINOSA? 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como finalidade relatar o resultado das observações iniciais 
sobre a dinâmica social que age sobre o bairro do Alecrim, em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte. A necessidade dessas observações surgiu da curiosidade em perceber como essa 
localidade vem se transformando rapidamente ao longo da ultima década. 

 Através da leitura de autores como Milton Santos foi possível traçar um paralelo entre 
os fenômenos registrados e as idéias desse autor, a fim de aprofundar ainda mais essas 
observações foi efetuado um breve levantamento histórico onde se procura demonstrar que 
as funcionalidades presentes nesta localidade surgiram naturalmente e que os fatores que 
favorecem o comercio hoje estão desaparecendo lentamente do bairro. 

 As observações que deram origem a esse artigo foram traçadas de duas maneiras: a 
observação das estruturas presentes no bairro e o acompanhamento da histórica comercial 
de algumas empresas presentes na região, caracterizando seu nascimento, desenvolvimento e 
decadência fazendo uma ligação direta com a historia do bairro e os desafios que se 
apresentam. 

 Ao final procuramos demonstrar que o bairro hoje passa por um processo de entropia, 
mesmo tendo características de uma área luminosa, suas estruturas e relações encontram-se 
de tal forma comprometidas que seu crescimento encontra-se tolhido. 

 

HISTORIA DO BAIRRO. 

Localizado na Zona Leste de Natal, o Alecrim teve o inicio de seu povoamento  no 
século XIX, sendo reconhecido como quarto bairro potiguar no dia 23 de outubro de 1911. O 
Alecrim já foi chamado de Refoles, Alto da Santa Cruz e Cais do Sertão. Fora criado por 
Joaquim Manoel de Moura, sendo oficializado como bairro pela lei nº 251 de 30 de setembro 
de 1947, o Alecrim teve suas primeiras filas de casas erguidas na Praça Pedro II.  A doação de 
suas terras ocorreu no dia 4 de agosto de 1677, doação esta feita por Pedro da Costa Falheiro 
em homenagem ao francês Jacques Riffault, o ato foi registrado pelo Senado da Câmara da 
Cidade do Natal no Rio Grande do Norte, a área compreendia terrenos descampados 
constituídos por roçados e algumas casinhas de taipa. No ano de 1856 as poucas pessoas que 
habitavam o lugar vieram prestigiar o Presidente da Província, Antônio Bernardo de Passos, 
inaugurando o Cemitério Público que ora se tornava um dos marcos da ocupação das terras 
que deram origem a um dos bairros mais populosos de Natal: o Alecrim. Segundo Luís da 
Câmara Cascudo, o criador de um dos principais marcos do bairro, à feira, foi José Francisco, 
em seguida a Câmara aprovou a lei nº 823-E para o funcionamento da feira e uma placa de 
bronze foi fixada na rua Nove, nº 1297, mas logo foi roubada e derretida num ato que os 
moradores da época chamaram de vandalismo contra o progresso da feira. 

Contudo, o Alecrim agrega muitas histórias, sobre seu topônimo, conta Câmara 
Cascudo, que sua origem se deu no ato solidário de uma bondosa senhora, que habitava um 
humilde casebre, nas imediações onde hoje se encontra a Igreja São Pedro. Pois bem, diz o 
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mestre Cascudo, que essa senhora ofertava a todos os cortejos fúnebres que passavam, 
enfrente de sua casa, ramos de Alecrim, arbusto abundante naquela região. Deste ato de 
compaixão humana, denominou-se Alecrim, esta região de Natal, que até meados da segunda 
década do século XX, era um lugar ermo, distante de tudo, região de sítios e granjas, lugar de 
morada do povo mais simples. 

Posteriormente à construção do cemitério, vieram o Grupo Escolar Frei Miguelinho 
(1913), Igreja de São Pedro (1919), Hospital Policlínica do Alecrim (1934), Base Naval de Natal 
(1941); além do Relógio do Alecrim (1965), localizado na Praça Gentil Ferreira e palco de 
eventos populares, artísticos, religiosos e atos políticos. 

No ano de 1941, em meio ao clima da II Guerra Mundial, é instalada a Base Naval e o 
bairro passou por uma aceleração no seu processo de urbanização. Várias pessoas vindas do 
sertão e de outras regiões migraram para o Alecrim visando negócios na capital. É registrado 
um aumento significante na população. Com o crescimento populacional em andamento, a 
cultura do bairro começa a ganhar um setor de lazer. Foram inaugurados cinemas (São Luís, 
São Pedro, São Sebastião, Paroquial e Olde), dois teatros (Sandoval Wanderley e Jesiel 
Figueiredo), o Alecrim Clube e o bar Quitandinha, na Praça Gentil Ferreira, que era um dos 
principais pontos de encontro de boêmios durante a II Guerra Mundial. 

De bairro pouco habitado, o Alecrim logo ganhou um fluxo crescente de pessoas e 
comércio. Aos poucos o aspecto quase bucólico do lugar transformou-se numa aglutinação de 
feirantes comerciantes, marcada na década de 20 com a inauguração de uma das mais 
tradicionais feiras da cidade, até os dias de hoje e na década de 80 com a construção do 
camelódromo, erguido num trecho da Rua Presidente Bandeira. 

O perfil do bairro começou a ser delineado a partir da administração do Prefeito Omar 
O’Grady, que, em 1929, convidou o arquiteto italiano Giacomo Palumbo, para traçar o Plano 
de Sistematização para expansão urbana da cidade. Conta-se que Palumbo, sob a influência 
da cultura americana, desenhou um traçado com avenidas e ruas largas, as quais registravam 
com números. Da Avenida 1 até a Avenida 12, houve a associação da numeração com o nome 
de personagens históricos, intercalados com nomes de tribos. Durante as décadas de 30 e 40, 
essas ruas receberam denominações em homenagem aos Presidentes da província e tribos 
indígenas. 

 

OS SINAIS DA QUEDA. 

 O processo de decadência de um bairro não é algo que ocorre da noite para o dia, 
podemos observar esse fenômeno se nos ativer aos sinais de sua degeneração. Muito se 
comenta que a cidade é um organismo vivo, que cada bairro, conjunto ou residência é uma 
“célula” desse complexo, de modo que, tal qual um organismo vivo a cidade cresce e se 
expande, e como um organismo vivo ela também possui partes que degenerar. Por vezes esse 
processo de degeneração encontra-se iniciado, mas por tratar-se de um evento formado por 
um conjunto de fatores aparentemente dissociado não se nota imediatamente tal situação, 
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no caso do bairro do Alecrim já e possível identificar um conjunto de elementos que apontem 
para esse desfecho, o que segundo Milton Santos já nos da uma pista do que vem a seguir. 

Um evento é o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, 
levando uma nova função ao meio preexistente. Mas o evento só é 
identificável quando ele é percebido, isto é, quando se perfaz e se completa. 
E o evento somente se completa quando integrado no meio. Somente aí há o 
evento, não antes. (Santos, 2008, p. 61) 

 Como já foi dito, o Alecrim é atravessado por várias avenidas principais que ligam 
diversos pontos da cidade, se nos pensarmos nas vias de acesso como alimentadores 
perceberemos que todas tem um fluxo de pessoas constantes, mas que o bairro em si não 
possui um terminal de rede distinta o que o diferencia de uma rede efetiva como cita H. Bakis, 
“Uma polarização de pontos de atração e difusão, que é o caso das redes urbanas” (1993 p. 4, 
apud Santos). 

 Se analisarmos tal concentração de pontos de atração e possível ver no Alecrim áreas 
de especialização, ruas inteiras voltadas para um único tipo de comercio, mas essa 
característica, que antes favorecia aos comerciantes e compradores, volta-se agora contra o 
bairro, a proximidade das lojas bem como a similaridade dos produtos e a baixa concorrência 
transforma essa relação em um elemento de duplo perigo: se colocado fora de sua área de 
especialização, o comercio pode ser “esquecido” e ficar fora da concorrência; se colocado 
próximo demais ao coração da especialização devera se dobrar a pressão de seus 
concorrentes e reduzir sua margem de lucro para que possa concorrer em igualdade com seus 
vizinhos. 

 Tal comportamento é típico de um bairro comercial, de fato, o Alecrim tem todos os 
aspectos de um bairro que tem no comercio sua forma de existir, porem, na ultima década, 
essa funcionalidade vem se desgastando e se corroendo de dentro para fora, o que antes 
trazia fartura ao bairro começa a mostrar os problemas resultantes desse comercio. O bairro 
em si já cresceu e alcançou à maturidade, seus equipamentos já não são capazes de atender 
toda a sua população, tanto a temporária como a permanente/residente. 

 O Alecrim como unidade viva continua com sua funcionalidade de bairro comercial, 
porem sua expansão já não e mais possível, se no inicio o bairro podia crescer fisicamente 
para os lados, hoje em dia sua única opção é o crescimento vertical que se encontra também 
seriamente prejudicado pelo inchaço causado pelas construções antigas que tanto serviram a 
moradores e comerciantes da região. 

 Ainda observando as construções deste bairro e possível identificar nelas sinais de 
entropia bastante elevados, não existe no bairro uma preocupação na renovação dos imóveis, 
sua localização e que dita sua importância, de forma que quanto mais maquiada a fachada de 
um determinando edifício e mais privilegiada sua posição no coração pulsante do Alecrim, 
mais cara será sua posse e menos lembrada será a preocupação com sua estrutura física. O 
comercio do Alecrim desenvolve-se de tal forma que suas especificidades pedem outros 
ambientes que já não podem ser oferecidos pelos imóveis locais, de modo que sua 
potencialidade encontra-se tolhida. 
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A cada novo momento, impõe-se captar o que é mais característico do novo 
sistema de objetos e do novo sistema de ações. Os conjuntos formados por 
objetos novos e ações novas tendem a ser mais produtivos e constituem, 
num dado lugar, situações hegemônicas. Os novos sistemas de objetos 
põem-se à disposição das forças sociais mais poderosas, quando não são 
deliberadamente produzidos para o seu exercício. Ações novas podem dar-se 
sobre velhos objetos, mas sua eficácia é, assim, limitada. (Santos, 2008, p.65)  

 Outro fator que se encontra visível no bairro e a queda gradual na cultura, em seu  
auge o mesmo possuía dois teatros, cinemas e outros atrativos culturais, hoje, diante do 
processo em que se encontra o ultimo remanescente cultural, o Teatro Sandoval Wanderley, 
encontra-se interditado por falta de manutenção, vale salientar que esse equipamento não e 
particular, mas mantido pela administração publica, o que vem a indicar a importância da 
cultura para o bairro. 

 Novamente vem à tona o fato de que o comercio  e o elemento mais importante para  
a localidade, os elementos que caracterizam o bairro como um ponto luminoso (presença de 
bancos, equipamentos públicos voltados ao publico), são reduzidos a aqueles que podem 
atender a essa demanda, “o capitalismo monopolista agrava a diferenciação quanto à dotação 
de recursos, uma vez que parcelas cada vez maiores de receita pública se dirige à cidade 
econômica em detrimento da cidade social” (SANTOS, 2008b, pág. 107), essas reduções não 
são feitas de forma que a população tome conhecimento (como o caso da interdição do 
Teatro Sandoval Wanderley) de forma que a obliteração desse elemento não possa ser 
efetivamente cobrada. 

 Outro fator observado na localidade e a grande quantidade de comércios informais, 
compostos de, pelo menos, dois tipos de comerciantes: ambulantes de origem local e 
comerciantes estrangeiros deslocados de outros estados. Estas presenças poderiam sugerir 
que o bairro é um rico centro comercial em amplo aspecto, porem as divisa geradas por esse 
tipo de comercio se escoa para fora do mecanismo fiscal da cidade, gerando um déficit de 
recursos que não retornam a cadeia de manutenção da localidade. A qualidade dos produtos 
oferecidos na região também vêem se degradando ao longo do tempo, um aspecto do auto 
nível de concorrência que há  ali. 

 Um ultimo fator deve ser citado nessas observações, a presença de um grande centro 
comercial representado por um Shopping com facilidade de acesso físico parece tender a 
deslocar o eixo fiscal em sua direção, por possuir vários equipamentos sociais próximos ou 
internamente (escolas, hospitais, cinemas e teatros), tal centro começa a ocupar o espaço que 
antes cabia ao bairro, deixando-lhe ainda uma ultima função: a de dormitório para a 
população que precisa residir próximo a seu local de trabalho. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Pôde-se concluir que apesar de ser tão importante para economia do nosso estado o 
bairro Alecrim passa por vários problemas estruturais, pela falta de ajuda do poder público. O 
comércio é constituído principalmente por pequenas e médias empresas, que por muitas 
vezes não tem um conhecimento aprofundado sobre a administração financeira e que não se 
preocupam com a qualificação profissional própria e de seus colaboradores. O bairro Alecrim, 
não acompanhou o desenvolvimento da cidade, o mesmo configura-se como uma antítese do 
shopping. No entanto é conhecido por abrigar o maior centro popular do comércio de Natal,  
ele  possui todos os aspectos de um bairro que tem no comercio sua forma de existir, porém, 
na ultima década, essa funcionalidade vem se desgastando e corroendo-se de dentro para 
fora, o que antes trazia fartura ao bairro começa a mostrar os problemas resultantes desse 
comercio. 

 O que em outrora se configurava como uma “zona luminosa”, agora passa por um 
processo de entropia bastante elevado. Outra problemática decorrente do bairro alecrim é a 
perda gradual de sua cultura, assim como à má preservação e renovação de suas construções, 
que também deslocam a essência do bairro quanto a sua funcionalidade, tornando-o- 
dormitório para os comerciantes que ali trabalham. 

 

REFERÊNCIAS  

1. BEZERRA. Josué Alencar. A reafirmação do bairro: Um estudo geo-histórico do bairro do Alecrim na 
cidade de Natal-RN. 2005. 187f. Dissertação ( Mestrado em Geografia ) - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2005. 

2. SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Edusp, 
2008. 

3. ______, Milton. A urbanização brasileira. 5 ed. São Paulo: Edusp, 2008b. 

4. Alecrim – Natal/RN Disponível em:<http://www.omelhordobairro.com.br/natal-alecrim/historia> 
acessado em 08/09/2011. 

5. Alecrim - Disponível em:<http://www.minhahistoria.com.br/alecrim/> acessado em 08/09/2011 

6. Alecrim levantamento via SEMURB Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/File/documentos/.../Alecrim.pdf> acessado em 
08/09/2011 

 

1901



SILVA & SOUZA (2011) 
 

 
O LIXO NO CAMINHO DE LUÍS GOMES E PAU DOS FERROS 

M. L. Silva¹ e M.L.A. Souza². 
maciel.lg@hotmail.com – marcelo.amorim@ifrn.edu.br 

 

 

 
RESUMO  
 
 O projeto tem como objetivo desvendar por 
meio de pesquisas a situação da destinação 
dos resíduos sólidos e dos impactos produzidos 
ao meio ambiente nas cidades de Luís Gomes – 
RN e Pau dos Ferros – RN.  Para ser possível 
atingir os objetivos, iniciamos o projeto 
fazendo a caracterização das áreas da pesquisa 
levando em consideração extensão e limites 
territoriais dos municípios, aspectos 
populacionais e da economia. Em seguida, 

partimos para algo mais prático, visitando os 
lixões das cidades de Luís Gomes – RN e Pau 
dos Ferros – RN, com o objetivo de observar 
como o poder público dos municípios 
envolvidos nesta pesquisa destinam seus 
resíduos sólidos e a partir daí termos uma base 
do tamanho do problema ambiental causado 
pelo descompromisso do poder público, em 
relação à questão ambiental.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Pesquisas, Problemas, Soluções. 

 

THE TRASH ON THE WAY FROM LUIZ GOMES TO PAU DOS FERROS 

ABSTRACT  
 
The project aims at discovering through 
researches the situation of the destination of 
solid wastes and the impacts which are 
produced in the environment in the cities of 
Luíz Gomes – RN and Pau dos Ferros – RN. In 
order to reach the objectives, we started the 
project by characterizing the areas of the 
research considering the territorial extension 
and limits of the cities, population aspects and 
the economy. Next, we developed something 
more practical, visiting the dumps of the cities 

of Luíz Gomes – RN and Pau dos Ferros – RN, 
aiming at observing how the public 
government of the cities involved in this 
research earmark the solid wastes, and with 
this information we could have an idea about 
the size of the environmental problem caused 
by the lack of commitment of the public 
government in relation to the environmental 
issue. 

 

 

 KEY-WORDS: Researches, Problems, Solutions. 
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O Lixo no caminho de Luís Gomes e Pau dos Ferros 

 

INTRODUÇÃO 

A humanidade, atualmente vem se deparando com inúmeros acontecimentos relacionados 
aos problemas ambientais, considerando uma verdadeira crise ambiental. A problemática 
ambiental se torna cada vez mais visível a nossa volta, pois basta observamos os meios de 
comunicação que veremos tamanha repercussão. Por meio destes, constatamos 
frequentemente as agressões do homem ao meio ambiente como os desmatamentos, as 
queimadas, a produção de resíduos sólidos nas suas diversas formas que são diariamente 
depositadas no solo e nos rios de forma inadequada, sem o devido tratamento.  

Presencia-se também o aumento do aquecimento global, como afirma Danni-Oliveira e 
Mendonça (2007), que é causado pelo acúmulo dos gases provenientes da queima de 
combustíveis fósseis, os quais permitem que a radiação solar penetre na atmosfera, retendo 
grande parte dela e gerando graves problemas relacionados ao clima global; a utilização de 
agrotóxicos nas áreas agrícolas entre outros problemas. 

Estes são apenas alguns dos exemplos de como o homem trata mal o meio ambiente. A 
relação de maldades acometidas à natureza pelo homem pode ser muito mais ampla criando 
combustível para estudos e críticas por parte de todos que compreendem a importância do 
que é a natureza. Tendo em vista as diversas escalas geográficas se faz necessário que 
levemos em conta as condições locais para que mais tarde tenhamos uma condição ambiental 
global mais sustentável e mais favorável. Daí o interesse de começarmos com uma pesquisa 
que pretende contribuir para a redução e/ou minimização dos impactos produzidos pela 
disposição de resíduos sólidos no meio ambiente das cidades de Luís Gomes – RN e Pau dos 
Ferros – RN incluindo a educação ambiental como ferramenta de propagação de práticas 
saudáveis junto às comunidades envolvidas. Para isso torna-se indispensável que saibamos a 
caracterização dos municípios acima supracitados, para tomarmos conhecimento da 
localização dos mesmas no espaço potiguar, para assim saber o caminho do lixo nos 
municípios.  
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1 CARACTERIZANDO E LOCALIZANDO AS CIDADES NO ESPAÇO POTIGUAR 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CIDADES DE LUÍS GOMES E PAU DOS FERROS (RN)  

Considerando que o este trabalho tem como objetivo desvendar a situação da destinação dos 
resíduos sólidos e dos impactos produzidos ao meio ambiente nas cidades de Pau dos Ferros-
RN e de Luís Gomes-RN, incluindo a possibilidade de utilização da Educação Ambiental como 
ferramenta de propagação de práticas saudáveis junto às comunidades envolvidas para 
minimizar os problemas gerados por atitudes antrópicas inadequadas, se faz necessário uma 
pequena introdução que venha caracterizar historicamente e geograficamente o espaço 
geográfico aqui retratado. 

1.2 HISTÓRIA DAS CIDADES: UM BREVE RELATO 

O Tenente Coronel Luís Gomes de Medeiros, natural de Caicó, chegou à região no ano de 
1756, com o objetivo de edificar raízes e de construir o futuro. Ao chegar à localidade, 
chamada de Serra do Senhor Bom Jesus, o Tenente Coronel construiu uma pequena casa, a 
primeira da futura povoação, e iniciou em caráter experimental  um plantio de milho, feijão, 
mandioca e árvores frutíferas. Antes de regressar a Caicó, Luís Gomes de Medeiros passou a 
responsabilidade de cuidar das recentes plantações para seu fiel escravo Jacó. 
 
 Quando retornou a Serra do Senhor Bom Jesus, um ano depois, o Tenente Coronel encontrou 
os frutos brotando da terra e o resultado do pioneiro trabalho sendo garantido pela 
fertilidade dos verdes campos da região. As sementes para a fundação de uma nova povoação 
estavam definitivamente lançadas em função da penetração territorial,  no Alto Oeste 
Potiguar, do obstinado caicoense. Não se sabe as razões que levaram Luís Gomes de Medeiros 
a deixar sua terra natal para aventurar-se nos rumos do desconhecido, nos distantes 
caminhos do extremo oeste. 
O povoamento da Serra do Senhor Bom Jesus foi se tornando realidade e mais exploradores 
foram chagando a localidade, construindo suas moradias, cultivando o solo, praticando a caça 
abundante, fazendo crescer o comércio local e avançando para outras áreas. Passados mais 
de um século, precisamente em 5 de julho de 1890, pela Lei nº 31, Luís Gomes,  foi 
desmembrado de Pau dos Ferros e tornou-se município do Rio Grande do Norte. 

Recorrendo a História do município de Pau dos Ferros, tudo acontece após o ano de 1733,que 
por ocasião da morte do Coronel Antônio da Rocha Pita, foi doada a sesmaria de Pau dos 
Ferros a seus filhos e herdeiros, Francisco da Rocha Pita, Luiz da Rocha Pita Deus dará, Simão 
da Fonseca e Maria Joana. Mas foi Francisco Marçal, o grande pioneiro da história de Pau dos 
Ferros, com seu esforço e com sua capacidade de mobilização que, em 1738, no núcleo 
populacional já existente ergueu a capela que mais tarde, no ano de 1756, veio a ser matriz de 
uma grande freguesia. 

Exatamente por ser um costumeiro local de parada, os vaqueiros decidiram gravar no tronco 
da grande árvore, com ferro em brasa, as marcas de seus patrões, com a finalidade de que 
todos passassem a conhecer os carimbos, uns dos outros, para poderem identificar as reses 
perdidas nos pastos e fazê-las retornarem ao seu dono. A majestosa árvore ficou cheia de 
marcas de gado, cada vez mais procurada pelos vaqueiros, cada vez mais famosa, e tornou-se 
o início de uma era, início de uma comunidade. 
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O povoado cresceu rapidamente, favorecido por sua estratégica localização no centro da 
região oestana e pelo desenvolvimento de sua pecuária e de sua agricultura. Em 1841, 
começava uma série de tentativas para fazer de Pau dos Ferros um município, sendo uma luta 
que unia todo o povo e que se estendeu por vários anos até A Resolução Provincial nº 344, de 
4 de Setembro de 1856, que tornou Pau dos Ferros município,  desmembrado do município de  
Portalegre. 

1.3 ESPACIALIZANDO E QUANTIFICANDO OS MUNICÍPIOS: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E 
DADOS POPULACIONAIS 
Sabendo que o Rio Grande do Norte (RN) é um Estado da Federação e que se localiza numa 
posição extremamente estratégica chamada “esquina do continente” (figura 1), considera-se 
primordial sua localização tendo em vista os parâmetros comercial e militar. Sua localização 
permitiu, na Segunda Guerra Mundial, um apoio incondicional aos Aliados em função de sua 
proximidade com os continentes africano e europeu. Nesta condição teve a instalação de uma 
importante base aérea, hoje município de Parnamirim, que tornou-se, naquele momento, o 
principal ponto de apoio para a travessia dos aviões norte-americanos com destino aqueles 
continentes supracitados. (Felipe, Carvalho e Rocha, 2006). 

 

Figura 1. Proximidade do RN junto aos continentes africano e europeu 

Fonte. IDEMA, 2007. 

Considerando que o estado do RN atualmente é dividido administrativamente em 167 
municípios e numa outra ótica de divisão, considerando a classificação das Mesorregiões, o 
mesmo divide-se em quatro regiões: Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e 
Oeste Potiguar. Os municípios de Luís Gomes e Pau dos ferros, considerando esta divisão, 
estão localizados na Mesorregião do Oeste Potiguar que é uma das quatro mesorregiões do 
estado do Rio Grande do Norte e é a segunda mais importante em termos econômico e 
populacional. Esta Mesorregião é formada pela união de 62 municípios agrupados pelas 
Microrregiões de Pau dos Ferros, São Miguel, Umarizal, Chapada do Apodi, Mossoró, Médio 
Oeste e vale do Assú.  

Quanto à localização espacial das cidades aqui citadas podemos relatar que Pau dos Ferros 
apresenta as seguintes coordenadas geográficas: latitude 6° 06’ 33” Sul e longitude 38° 12’ 
16” Oeste (IDEMA, 2006), limitando-se ao Norte com o município de Portalegre, ao Leste com 
Martins, a Sudeste com Marcelino Vieira, ao Sul-Sudoeste com Luís Gomes e ao Oeste com de 
São Miguel. A cidade de Luís Gomes por sua vez está localizada na latitude 6° 24’ 50” Sul e 
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longitude 38° 23’ 19” Oeste, limitando-se ao Norte com Coronel João Pessoa – Riacho de 
Santana, ao Sul com o estado da Paraíba, a Leste com Major Sales e José da Penha e a Oeste 
com Venha Ver e com a Paraíba. 

A cidade de Pau dos Ferros conta com uma população estimada de 26.728 habitantes, uma 
área de 260 km², densidade demográfica de 106,28 hab/km2 e uma taxa de urbanização de 
90,12 %. No caso de Luís Gomes o município conta com uma população estimada em 9.763 
habitantes, uma área territorial de 167 km², densidade demográfica de 57,32 hab/km2 e uma 
taxa de urbanização de 6453 %. (Anuário do RN, 2008).  

No aspecto de indicadores sociais, considerando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 
o município de Pau dos Ferros apresenta uma posição de destaque no Estado, ocupando a 
sétima posição com um conceito/média de 0,725. No Brasil ocupa a posição 2516. Quanto a 
Luís Gomes a posição no ranking estadual é a 56 e quanto ao Brasil 3.681 com um 
conceito/média de 0,644. (Anuário do RN, 2008). 

1.4 ASPECTOS GERAIS ECONÔMICOS E NATURAIS DAS CIDADES 

1.4.1Clima 

Situado próximo à região serrana do estado, a uma altitude de 190 metros acima do nível do 
mar (IDEMA, 2007), Pau dos Ferros apresenta um clima de característica semiárido, quente e 
seco. Tem como temperaturas médias anuais máxima de 36,0 °C, média de 28,1 °C e mínima 
de 21,0 °C. As chuvas são bastantes irregulares e ocorrem com mais frequência no período de 
fevereiro a maio e muitas vezes até Junho. A precipitação pluviométrica anual é de 900 até 
1.000 mm. De Julho a dezembro verifica-se completa ausência de chuva época em que a 
temperatura atinge os maiores índices de elevação, oscilando entre 36,0 °C e 38,0 °C. 

A cidade de Luís Gomes, conforme o IDEMA (2007) está situado numa altitude de 636 m 
acima do nível do mar e apresenta um clima subúmido com uma precipitação pluviométrica 
anual média de 909,4mm com máxima de 1731,5mm e mínimo de 192,3mm. O período 
chuvoso concentra-se nos meses de fevereiro a maio, sua temperatura média anual é de 28,1 
°C e uma umidade relativa media anual de 66%. 

1.4.2 Vegetação 
A cidade de Pau dos Ferros apresenta vegetação pouco densa constituída de catingueira, 
mofumbo, pereiro, jurema, e é nesta parte que se desenvolveu abundantes pastagens e onde 
a pecuária é mais avultada.A parte sul do município possui vegetação mais espessa, formada 
das mesmas espécies vegetais já mencionadas além de outras como juazeiro, oiticica, angico, 
e a aroeira existente às margens dos rios e riachos do município. Além destas espécies 
vegetais, existiu anteriormente o camaru, Arapiraca, pau mocó, inharé, violeta e outros mais. 

A formação vegetal de Luís Gomes é caracterizada por sua floresta caducifólia, é a vegetação 
que apresenta espécies e folhas pequenas e caducas que caem no período seco. 

1.4.3 Características do solo 

Em Pau dos Ferros o tipo de solo apresenta características podzólicos vermelhos, amarelo 
equivalente a eutrófico. Oferece aptidões generalizadas para o cultivo de lavouras ciclo longo. 
Como o algodão, arbóreo, o sisal, o coco, o caju e outros tipos de cultura permanente. 
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Segundo geólogos que pesquisaram os solos do município foram registrados ocorrências dos 
seguintes minerais: ouro, berilo, cristal de rocha, ferro, manganês, água marinha e outros 
tipos em pequenas proporções. Também foram encontrados mica e feldspato.  

Em Luís Gomes os solos, predominantes são: podzólicos vermelho, amarelo equivalente a 
eutrófico, fertilidade média, alta textura argilosa bem drenada e relevo ondulado. Ainda é 
encontrados solos do tipo bruno não cálcico - fertilidade média alta, textura arenosa/ argilosa 
fase pedregosa bem drenada e relevo suave ondulado. Os solos da região são bastante 
cultivados com milho e mandioca. Na área também há pecuária extensiva e alguma cultura de 
palma forrageira. É visível a aptidão agrícola e para pastagem natural, sendo área apta para 
desenvolvimento de culturas de ciclos longos como algodão arbóreo, sisal, caju e coco. O 
aproveitamento agrícola é limitado às áreas de menores declividades e o controle à erosão 
tem de ser intensivo.  

1.4.4 Aspectos Econômicos  

As cidades de Pau dos Ferros e Luís Gomes têm suas atividades econômicas distribuídas nos 
três setores da economia, porém, conforme dados do anuário do Rio Grande do Norte 
podemos afirmar que a economia predominante está baseada no setor terciário onde o 
comércio e os serviços são destaques na geração dos PIB’s municipais. (Anuário do RN, 2008). 
Podemos confirmar essa afirmativa verificando dados da economia dos dois municípios 
relativos ao PIB dos setores da economia. 

Pau dos Ferros - PIB: R$ 99.965.000, na Agropecuária: R$ 3.673.000, na Indústria: R$ 
8.647.000, em Serviços: R$ 79.777.000, Impostos: R$ 7.867.000, e no PIB per capta: R$ 
3.672,00.  

Luís Gomes - PIB: R$ 21.875.000, na Agropecuária: R$ 2.012.000, na Indústria: R$ 1.793.000, 
em Serviços: R$ 17.278.000, Impostos: R$ 792.000, e no PIB per capta: R$ 2.300,00.  

2VISITAS E ENTREVISTAS QUE REFORÇAM A PREMISSA DE DESCASO COM O MEIO 
AMBIENTE 

Quando foi decidido realizar esta pesquisa tínhamos a pretensão de conhecermos mais sobre 
a questão ambiental e como a Educação Ambiental poderia ajudar a aumentar a 
conscientização das pessoas numa perspectiva de contribuir para minimizar as consequências 
das ações do homem sobre a natureza. Uma das premissas era que a sociedade e 
principalmente aqueles que respondem pelo poder público não estavam devidamente 
comprometidos com as urgentes e possíveis soluções para diminuir as pressões do homem 
sobre o meio. 

2.1 VISITA AOS LIXÕES DOS MUNICÍPIOS DE LUIS GOMES- RN E PAU DOS FERROS- RN 

Para obtermos provas concretas da total falta de descaso que o homem trata a natureza, 
buscamos ter ciência de como é tratado o lixo nas áreas locais visitando os lixões das cidades 
de Luís Gomes – RN e Pau dos Ferros – RN. As visitas tiveram como um dos objetivos observar 
como o poder público dos municípios envolvidos nesta pesquisa destinam seus resíduos 
sólidos e a partir daí termos uma base do tamanho do problema ambiental causado pelo 
descompromisso do poder público, em relação à questão ambiental.  
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Primeiramente podemos registrar o grupo responsável pela pesquisa que esteve presente na 
visita que foi composto por seis integrantes dentre eles: o coordenador Marcelo Amorim 
professor do IFRN, o aluno/servidor do IFRN Leoton (apoio logístico) onde estavam 
responsáveis por quatro jovens alunos do IFRN sendo eles: Amanda, Beliza, Maciel e Vivianne. 
Seguiram na jornada de encontro ao lixão da cidade de Pau dos Ferros para ver o que estava 
tão próximo de nós. A localização do lixão se dá na saída de Pau dos Ferros onde entra em 
uma estrada de barro muito longe do centro.  

Chegando ao local foi visto à pior das cenas, uma área enorme desmatada e recoberta por lixo 
(resíduos sólidos) por todas as partes. No meio de tanta condição insalubre e desumana foi 
encontrado por entre as veias da simplicidade, da pobreza e da humilhação uma família a qual 
mora no referido lixão há mais de onze anos, e que sobrevive com aquilo que para a maioria 
da população é inútil - o lixo - e que divide o espaço com alguns animais domésticos, aves e 
criações de porcos, galinhas e vacas.  

Numa rápida leitura do lugar foi percebido e constatado que o trabalho singular daquela 
família, que vive solitariamente morando naquele ambiente insalubre e fétido, ajuda 
aminimizar, através da coleta de materiais que podem ser reciclados os danos causados ao 
meio ambiente através do descarte do que a sociedade consome diariamente e é jogado a céu 
aberto no lixão. Mas, também podem contribuir negativamente para a proliferação de 
doenças em função da comercialização de suas criações em espaços das feiras públicas.  

Conforme conversa com três pessoas que ali se encontravam trabalhando, no momento da 
visita do grupo, a quantidade de seres humanos/trabalhadores que cumprem rotina 
diariamente são cerca de vinte e cinco homens e mulheres que tiram os seus sustentos e de 
suas famílias daquele lugar inóspito. Vale salientar, que exceto um casal (que vive no lixão), 
todos moram na parte urbana do município e vêm até o lixão todos os dias para separar os 
materiais que deverão ser comercializados com os interessados em materiais recicláveis. 

Durante a visita fomos acompanhados permanentemente com a presença do senhor Jeová 
que mora há doze anos com sua companheira dentro da área que fica o lixão. Neste caso eles 
são os únicos que mantêm uma “moradia” permanente no local. Vale salientar que sua “casa” 
não passa de um barraco feito de pedaços de madeira, pedaços de lona e outros materiais. 

Ao chegar inicialmente ao local foi necessário estacionar o carro numa situação que exigia 
atravessar a pé parte do lixão onde o fedor e o aspecto umedecido do ambiente dava um 
aspecto ainda pior do ambiente. Quando chegamos próximo ao local seu Jeová pediu para 
que não fosse fotografado “sua área de moradia e trabalho”, com medo de expor sua vida. 
Constatamos que o senhor foi arredio no início, mas com o passar do tempo nos recebeu e 
até contribuiu conversando e contando o dia-a-dia no lixão. O receio de seu Jeová é que 
fossemos representantes de algum órgão público que de vez enquanto “ameaça-o” de retirá-
lo daquele local e assim coloca-o numa posição de preocupação, pois é daquele triste e 
imundo ambiente que tira seu sustento e fixa sua estadia diária.  

De cara foi possível perceber uma diferença entre nós e aqueles que lá estavam tirando o 
sustento de suas famílias. O grande contraste dessa diferença é ver que, no nosso imaginário, 
enquanto nós passávamos uma boa impressão em termos estéticos, vindas estas por parte da 
ideia de uma sociedade de consumo constatamos estar diante de um ser humano, seu Jeová, 
simples, trabalhador, sensível, consciente de sua importância em relação ao meio ambiente, 
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praticando o bem e que honestamente tentava desenvolver seu trabalho dignamente (mesmo 
sabendo que o ambiente não permite uma sobrevivência nem o desenvolvimento digno do 
ser humano que ali reside). 

O que nos envergonhou mais foi saber que aquela ajuda ao meio (retirar toneladas semanais 
de resíduos para reciclar), vinha de gente sem estudo, sem estrutura familiar, que morava em 
barraco, que viviam a mercê da falta de energia, água potável, saneamento, que vivem 
humilhados por gente que só os lembram em épocas de eleição que os ajudam em troca de 
um voto, mas, que vivem orgulhosos do que fazem, e que mesmo sofrendo preconceito e 
sabendo que a sociedade os despreza socialmente não desistem de buscar sua subsistência 
honestamente e por tabela ajudar o meio ambiente. 

Na “casa” de seu Jeová, que é ele e sua companheira, há uma criação de porcos que são 
alimentados com comidas oriundas do lixão. Estes animais servem como parte do alimento 
familiar, mas principalmente comercializados na cidade de Pau dos Ferros. Ao serem vendidos 
passam a ser parte da carne consumida em alguns lares do município. Isto sem nenhuma 
medida de controle de qualidade e verificação se estes portam doenças adquiridas em virtude 
de alimentarem-se dos restos de alimentos encontrados no lixão e de consumirem água de 
um poço cavado na própria área em que a água aflora com menos de seis metros de 
profundidade. Segundo o mesmo a água de consumo próprio viria de um reservatório que fica 
a aproximadamente três quilômetros.  

Seu Jeová vive com sua companheira a mais de uma década, no momento de nossa visita ela 
não se reportou a falar apenas observou nossa conversa enquanto trabalhava dentro de sua 
“casa” que constitui um barraco, mas é importante registrar o cuidado com seu “lar”, pois 
encontrava-se “limpo” e bem “arrumado”. Este trabalhador nos demonstrou ser consciente e 
conhecedor do que fazemos ao meio, como trabalha direto, deixou claro que chega separar 
em torno de 10 a 11 toneladas do lixo por mês, e que não vive infeliz pelo contrário, acha 
muito melhor “viver sujo e pobre mais ajudando o meio ambiente de que estar limpo de terno 
e gravata enganando e roubando o povo”. Notamos que eles entram em contato com o lixo 
sem proteção nenhuma simplesmente com a coragem no rosto e a necessidade de sobreviver 
diariamente.  

Quando estávamos já de saída encontramos outro homem que silenciosamente trabalhava 
catando “seu” lixo diário. Sem se importar seu Narciso, este que não mora no local, e que 
catava apenas ossos para vender e que servem como matéria prima para fabricação de adubo 
e ração. Seu Narciso não tem nenhum estudo, para ele o maior orgulho é ter um de seus oito 
filhos estudando na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN e que espera que o 
mesmo tenha um futuro diferente do seu. 

Para termos uma base dos preços daqueles materiais que são comercializados na área 
buscou-se saber, com os catadores, quais os materiais de menores e maiores valores, sendo o 
vidro o menos interessante por ser muito barato (sete centavos o quilo) e de difícil separação 
- por ser cortante. Os materiais mais procurados são aqueles que apresentam maior valor de 
venda que são os diversos tipos de metais. Vale salientar que os “atravessadores” vão até o 
lixão buscar os materiais a serem vendidos, assim eles determina os valores que devem ser 
pagos. 
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Antes da partida do grupo para outro destino - lixão do município de Luís Gomes - pôde-se 
verificar nas proximidades um reservatório que deveria ser de água, pois é, deveria, mas é um 
“lago” de esgoto in natura oriundo das residências, do comércio, bares, restaurantes e 
principalmente água servida do matadouro municipal. É impressionante a sujeira acumulada 
na água, se é possível chamar assim, sem falar do mau cheiro que é insuportável. 

Numa perspectiva de reforçar as ideias que se passou a ter com a visita ao lixão de Pau dos 
Ferros partimos para o município de Luís Gomes em busca de mais provas de como o ser 
humano tem tratado o destino dos seus resíduos sólidos. Assim, nos deslocamos com destino 
a visitar o lixão do município de Luís Gomes que é uma cidade de porte menor e tem seu lixão 
localizado no sítio João Ribeiro, e mancha uma linda paisagem que pode ser descrita como 
sendo encantadora, bela, rodeada por serras, mais que estava sendo engolida pelo descarte 
descontrolado de resíduos sólidos. 

Ao chegarmos próximo ao lixão encontramos, no caminho, a caçamba que transportava o lixo 
da cidade. Pedimos para que o motorista do caminhão parasse e perguntamos aos 
trabalhadores como se dava o procedimento. Os trabalhadores falaram que o lixo chegava a 
ser transportado três vezes ao dia em alguns dias da semana. 

É importante lembrar e reforçar o que se pôde constatar nas duas visitas e, nitidamente 
observado, que foi o descaso com relação a uma temática tão séria e que interessa a todos 
que é a destinação dos resíduos sólidos e os danos que estes têm causado a natureza. 

2.2 A NATUREZA NÃO É PRIORIDADE: ENTREVISTAS NOS CONFIRMAM 

Como parte do trabalho foi realizada entrevistas com pessoas ligadas a gestão administrativa 
do município de Luís Gomes, nas áreas de obras, urbanismo e meio ambiente, e cidadãos que 
não estão ligados diretamente à administração, mas demonstram uma preocupação 
constante com as condições socioambientais do município. 

O primeiro questionamento foi sobre o local em que é depositado o lixo da cidade e se estes 
locais são adequados. As respostas variaram de acordo de onde partiram as mesmas. Os 
representantes da prefeitura mostraram certa tendência a defender que os locais seriam 
adequados, mas prevaleceu ideia de o local é inadequado e que em Luís Gomes ainda é mais 
preocupante em virtude da mesma se localizar em área de serra e com isso o lixo em contato 
com a água poderia contribuir para a poluição de áreas e da água que fica em regiões nas 
partes de menor altitude. 

As questões seguintes se dirigiram na possibilidade do município ter um programa de coleta 
seletiva e qual o destino do lixo hospitalar. Como já era esperado as respostas foram 
unanimas em afirmar que não existem e que não se cogita que isso venha acontecer logo nos 
municípios. Quanto ao lixo hospitalar a alegação é que antes o lixo hospitalar era levado junto 
com o lixo doméstico, mas atualmente o lixo hospitalar é queimado e enterrado em uma área 
do hospital (no caso de Luís Gomes). 

Quanto à quantidade de lixo recolhido diariamente ficou a informação imprecisa tendo em 
vista que as quantidades faladas não se aproximam. Porém, utilizando-se do discurso oficial, 
vindo dos gestores da secretaria de obras, a quantidade estimada é de sete carradas diárias. 
Pararelo a esse questionamento perguntou-se se havia alguém trabalhando no lixão e se 
existia algum programa da prefeitura voltado para qualificação dessas pessoas. A resposta 
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mostrou imprecisão quanto à certeza de haver pessoas trabalhando no lixão, mas “dizem” 
que há pessoas de outros municípios que catam lixo no lixão do município de Luís Gomes. 
Com relação da existência de algum programa de qualificação para possíveis trabalhadores do 
lixão as respostas foram em desconhecer ou de afirmação de que não existe nada previsto.  

Com relação ao conhecimento da legislação que trata do assunto - Resíduos sólidos - os 
entrevistados foram indagados e as respostas variaram entre “não sei”, “tá prevista na Lei 
orgânica do município” e a “a lei de coleta a vigilância sanitária”. Foi possível constatar, 
facilmente, total desconhecimento da lei N° 12.305, sancionada em 02 de Agosto de 2010. 
Esta Lei instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, 
objetivos e instrumentos, assegurando o gerenciamento de resíduos sólidos e as 
responsabilidades dos geradores e do poder público. 

Sabendo da importância da Educação Ambiental para a construção de uma sociedade mais 
equilibrada ambientalmente, perguntamos se existia algum programa inter-secretarias que 
envolvesse as escolas (Secretaria de Educação) e as Secretarias de Obras, Urbanismo e Meio 
Ambiente. Infelizmente as respostas foram negativas e se comentou da possibilidade de 
existir “projetos/práticas” de Educação Ambiental em algumas escolas que tratam da 
temática, porém não foi possível a confirmação por parte dos entrevistados. 

Finalizando as perguntas foi questionado se existia alguma contra partida dos governos 
estadual e federal no que tange a política de resíduos sólidos no município e quais as opiniões 
pessoais quanto à política de resíduos sólidos adotada na cidade. Quanto ao questionamento 
inicial houve uma discordância entre os representantes municipais onde um alegou que 
desconhecia, pois a gestão tem “pouco” tempo e estaria tomando pé das coisas deixadas pela 
anterior, já o outro foi categórico e direto em afirmar que não existia. Mas, segundo um 
entrevistado pertencente à Câmara Municipal há uma contrapartida por parte do governo 
federal. Neste momento o grupo ficou confuso em expor a real situação, pois todos são 
representantes legais do município na esfera executiva e legislativa. Com relação às opiniões 
pessoais sobre a política de resíduos sólidos foram categóricos em dizer que a prefeitura tem 
o dever de limpar e a população manter o município limpo, mas desconhecem alguma política 
mais efetiva. 
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PAISAGENS GEOMORFOLÓGICAS DE NATAL/RN: CARACTERIZAÇÃO E DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL 

A. A. L. Santos e J. C. Saraiva Junior¹ 

¹ Curso de Licenciatura em Geografia do IFRN 

RESUMO 

Identificação e caracterização das unidades geomorfológicas da cidade de Natal; compreensão da 
interação dos fatores geológicos, aspectos climáticos, recursos hídricos superficiais, cobertura vegetal, 
pedologia e uso e ocupação social na modelagem e destruição das formas de relevo; Discussão sobre a 
zona costeira de Natal submetida, dentro do contexto histórico, a elevada pressão demográfica através 
da atividade turística e especulação imobiliária; Problemas ambientais oriundos do aterramento de 
riachos, transformação de lagoas naturais em lagoas de captação, erosão costeira em segmentos de 
praia, destruição da planície flúvio-marinha e inundações urbanas. Levantamento dos dados obtidos 
através de revisão bibliográfica, realização de visitas a órgãos públicos e trabalhos de campo. 
Sistematização de dados através de geoprocessamento e confecção de mapas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: paisagens geomorfológicas, uso e ocupação, degradação ambiental, Natal. 

 

GEOMORPHOLOGY LANDSCAPES 0F NATAL/RN: CHARACTERIZATION AND 
ENVIRONMENTAL DEGRADATION 

ABSTRACT 

Identification and characterization of geomorphological units of Natal; understanding of the interaction 
of geological, climatic aspects, surface water resources, vegetation, pedology and land use and 
occupation in shaping social and destruction of land forms; Discussion on the coastal area of 
Natal submitted within the historical context, the high demographic pressure through tourism and real 
estate, environmental issues arising from the grounding of streams, natural ponds 
transformation in catchment ponds, coastal erosion in beach segments, destruction of marine 
and fluvial flood plain urban. Survey data obtained from literature review, visits to government agencies 
and field work. Systematization of data using GIS and map making. 
 

KEY-WORDS: geomorphological landscapes, use and occupation, environmental degradation, Natal. 
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PAISAGENS GEOMORFOLÓGICAS DE NATAL/RN: CARACTERIZAÇÃO E DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL 

 

INTRODUÇÃO 

 
As forças endógenas e exógenas da terra, numa dinâmica constante de trocas de 
matéria e energia, produzem as feições geomorfológicas, identificadas através de 
unidades que apresentam indicações de sua gênese e evolução numa perspectiva 
espaço-tempo. As formas de relevo, sustentadas por estruturas geológicas e que 
sofrem influência do clima, vegetação, entre outros, vem se constituindo ao longo de 
décadas como a base física sobre a qual a sociedade se instala e passa a construir 
relações, perfazendo a complexidade do espaço geográfico. 
 
As zonas costeiras de todo o globo, constituem áreas de diversos interesses, de grande 
densidade populacional, particularmente quanto às práticas turísticas e especulação 
imobiliária que transformam sensivelmente as paisagens naturais. No Nordeste 
brasileiro a valorização das zonas de praia desde o final do século XX, impulsionou a 
apropriação geralmente irregular das unidades geomorfológicas. 
 
O município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, devido à posição geográfica 
singular e uma paisagem diversificada na zona costeira, constituída por praias, dunas, 
lagoas interdunares, planície flúvio-marinha e relevos tabulares, se tornou alvo de uma 
acelerada expansão urbana, visto que houve um grande crescimento do turismo (cerca 
de 70% entre 2002 e 2007) e do comércio potiguar (em torno de 10% ao ano).  
 
As reflexões acerca da contribuição da Geomorfologia no planejamento urbano vêm 
sendo alvo de discussão entre diversos pesquisadores (ROSS, 1997), particularmente 
na cidade de Natal (NUNES, 2002). O planejamento urbano deve agregar aspectos 
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sobretudo nos setores de reserva do 
patrimônio natural, nitidamente ameaçados pela fragilidade no cumprimento das leis 
pelos diversos segmentos da sociedade civil. O relevo natalense é modelado em 
estruturas sedimentares, de morfologias variadas, apresentando potencialidades e 
limitações às atividades humanas, por isso a análise e sistematização dos dados da 
morfodinâmica são fundamentais ao conhecimento dos processos degradacionais. 
 
A diversidade de feições geomorfológicas (figura 1), vinculada a expansão urbana vem 
transformando significativamente a paisagem de Natal, pois não veio atrelada a uma 
melhoria na infra-estrutura, gerando danos significativos ao meio ambiente, tais como: 
impermeabilização dos solos, poluição do aqüífero Dunas/Barreiras, destruição dos 
manguezais, assoreamento dos rios, aterramento de lagoas interdunares, destruição 
da vegetação das dunas, entre outros, o que acarreta em erosão, inundação, queda de 
encostas, enfim, conflitos de uso que na maioria das vezes se traduzem em 
conseqüências desastrosas, principalmente na época das chuvas, levando a inúmeros 
prejuízos socioambientais. 
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Para tanto, o presente trabalho tem como propósito a identificação, caracterização e 
mapeamento das unidades geomorfológicas, além da cartografação dos pontos de 
maior alteração das feições do relevo para que seja possível reconhecer a dinâmica 
social responsável pela degradação do relevo. 
 
A cidade de natal está localizada no litoral oriental do estado e possui uma área de 167 
km2 e 803.739 habitantes (IBGE, 2010).  
 
A capital potiguar possui 36 bairros subdivididos em quatro regiões administrativas, 
Norte, Sul, Leste e Oeste, regulamentados pelo Plano Diretor em vigor, desde 1994, 
estabelecido pela Lei complementar nº 07 de 05 de agosto de 1994.  
 

 
Figura 1- Mapa de localização e apresentação das unidades geomorfológicas de 

Natal-RN (Fonte: IBAMA, 2011, adaptado). 

 
Os percursos metodológicos do trabalho se constituíram em uma conexão entre a 
bibliografia e a temática abordada, desenvolvida em duas etapas: a princípio foi feito 
um levantamento de dados em diversas instituições, tais como a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) e a próprios órgãos ambientais como o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), que dispuseram de materiais 
específicos, propiciando à caracterização dos espaços-processos da área de 
investigação, tornando possível a discussão dos conceitos que permearam as análises e 
constituíram o marco teórico metodológico. Posteriormente foi realizada a atividade 
de campo, onde foram observadas algumas lagoas naturais e de captação e também 
pontos de alagamentos da cidade. A partir desses dados e de imagens Shutle Radar 
Topographic Mission (SRTM) e Modelo Digital de Terreno (MDT), foi possível a 
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confecção de mapas por Triangular Irregular Networks (TIN) de declividade e 
hipsometria através do software ArcGis 9.3. 
 
O caminho metodológico considerado no trabalho é a análise integrada da paisagem 
(ROSS, 1997; CASSETI, 1994; AB’SABER, 2003), que considera a dimensão natural e 
social dos sistemas paisagísticos possibilitando avaliar como acontece a interação 
sociedade-ambiente nos diferentes espaços. Conforme Casseti (1994) o homem se 
apropria do meio ambiente a partir de sua necessidade de ocupar uma determinada 
área, dessa forma, a ocupação do relevo, seja como suporte, ou mesmo recurso, 
resulta em transformações do estado primitivo por diversas atividades que afetam 
diretamente o potencial ecológico.  
 
A caracterização das condições do meio físico consistiu em análises de mapas 
temáticos (geologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia e cobertura vegetal), além 
da própria produção dos mapas de hipsometria e declividade, citados anteriormente. 
Os dados coletados serviram para compreensão da influência das formas de relevo 
sobre a urbanização de Natal e identificação dos pontos de degradação progressiva das 
feições geomorfológicas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os aspectos ambientais são apresentados, discutindo as principais características 
inerentes aos processos morfodinâmicos, a saber:    
 
Quanto aos aspectos geológicos o município de Natal está inserido na porção oriental 
da bacia mesozóica potiguar, que agrega sedimentos cenozóicos da Formação 
Barreiras, sedimentos de praia e aluviões (CPRM, 2010). As areias quartzosas 
apresentam destaque no município particularmente pela extensão dos corpos 
arenosos em diversos pontos da capital potiguar. 
 
O clima da cidade é quente e úmido, com chuvas de outono-inverno e verão seco, 
influenciado pelas massas de ar oriunda do Oceano Atlântico e pelas brisas, 
responsáveis pelas condições climáticas amenizantes da cidade. A temperatura do ar 
predominante é elevada, possuindo uma média diária de 24,4ºC. Em média a 
amplitude térmica é de 8,4ºC, enquanto há uma oscilação média diária de 21,8ºC a 
30,2ºC. Quanto à média da umidade relativa do ar, é bastante homogênea e estável, 
atinge um valor médio anual de 79,3%. A direção predominante dos ventos que atuam 
sobre Natal são os alísios de SE durante o ano todo, associados aos alísios de NE 
durante a quadra trimestral de janeiro a março (NUNES, 2002; CPRM, 2010). 
 
A cobertura vegetal da área é associada às feições morfológicas existentes, conforme 
estudos de Tavares (1960, 1964) e Freire (1990), sendo representadas pela vegetação 
pioneira que recobre campos dunares, floresta paludosa marítima (mangues), mata 
ciliar que recobre as planícies fluviais integrando o conjunto do domínio de Mata 
Atlântica, em referência ao domínio morfoclimático identificado por Ab’Saber (1960). 
 
Quanto à hidrografia da área de estudo, ela está representada pelo estuário 
Potengi/Jundiaí, e pelos rios Doce, Pirangi, tendo como afluente o Pitimbu e os riachos  
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do Baldo, das Quintas, Ouro e Prata, cuja perenização é atribuída ao índice 
pluviométrico  da área, além de lagoas interdunares e águas subterrâneas liberadas 
pelos aluviões e dunas, representadas pelo sistema Aquífero Dunas/Barreiras. 
 
O relevo da capital potiguar apresenta-se como conseqüência da interação de fatores 
tectônicos, litológicos e climáticos que resultaram em terrenos com suaves ondulações 
com maiores cotas hipsométricas registradas no setor leste de Natal (figura 2), 
decorrentes da pediplanação sobre sedimentos plio-pleistocênicos da formação 
barreiras, classificados como superfície de tabuleiros (NUNES, 2000). 
 

 
Figura 2: Mapa hipsométrico de Natal-RN 

 
As classes de declividade representadas na figura 3 denunciam a predominância de 
terrenos com graus de declividade não superiores a 6°. No entanto, faz-se necessário 
destacar a alternância de feições íngremes a exemplo dos campos de dunas. 
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Figura 3: Mapa da declividade de Natal-RN. 

 
As feições geomorfológicas existentes em Natal são representadas pela presença de 
tabuleiros costeiros, planície costeira e planície flúvio-marinha, modeladas a partir do 
final do Terciário, com maior atuação dos agentes morfoesculturais durante o 
Quaternário (1,8 Ma.), particularmente durante os eventos de flutuações climáticas e 
fases transgressivas e regressivas do nível marinho, além da existência de dunas 
barcanas, barcanóides e parabólicas (BARRETO et al, 2004).  
 
Os tabuleiros costeiros constituem um relevo modelado nos sedimentos terciários da 
Formação Barreiras, acompanha toda a cidade, comportando-se em algumas áreas 
como falésias, são semi-planos, com alturas de 90 metros que comumente terminam 
em barreiras às margens do estuário Potengi/Jundiaí e em falésias nas praias 
(MEDEIROS, 2007). 
 
As falésias são ressaltos não cobertos pela vegetação, com declividades acentuadas, 
localizadas na linha de contato entre a terra e o mar (CHRISTOFOLETTI, 1980). Essa 
feição na cidade de Natal se apresenta de forma ativa – aquela que sofre abrasão 
marinha, caracterizada pela cor avermelhada - e de forma inativa (figura 4) – já não 
sofre esse tipo de erosão e é caracterizada pela cor esbranquiçada.  
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Figura 4: Falésia inativa na Via Costeira (Fonte: SANTOS, 2011) 

 
Os solos apresentados nessa área são representados por uma associação de alguns 
tipos de solo com as areias quartzosas distróficas e os latossolos vermelho amarelo 
distróficos, oriundos de sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras (SILVA, 
2002).   
 
A planície costeira estende-se por todo o litoral da cidade, apresenta relevo plano a 
ondulado e é formada por praias, dunas e arenitos de praia. As praias de Natal 
compreendem a faixa litorânea coberta por areias de granulometria fina e cores 
diversas, compostas predominantemente de quartzo, sendo elas, do sul para o norte, 
Praia de Ponta Negra, Via Costeira, Praia de Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do 
Meio, Praia do Forte e Praia da Redinha. Os solos representativos dessa subunidade 
são arenosos-quartzosos marinhos distróficos, muito encontrados na orla marítima 
(SILVA, 2002).  

Os arenitos de praia ou beach rocks são “grandes quantidades de material litificado na 
zona litorânea, mormente através de cimentação carbonática, sendo ainda reportadas 
ocorrências de cimentação por ferro e sílica” (HOPLEY, 1986 apud DINIZ, 2002). Essas 
feições se apresentam, em Natal, como cordões rochosos paralelos a linha de costa e 
em sua grande maioria emersa a maré baixa (Figura 5), exercendo função ímpar na 
diminuição da energia das ondas antes de atingirem a orla das praias dos Artistas e do 
Meio.  
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                  Figura 5: Arenitos de praia, Praia de Areia Preta (Fonte: SANTOS, 2011) 

 
A planície flúvio-marinha é uma área de transição, com interpenetração do ambiente 
marinho e fluvial, tendo características particulares fortemente condicionadas pela alta 
salinidade e baixas concentrações de oxigênio (MINORA; AMARO; BOORI, 2010). Essa 
feição da capital potiguar possui terreno baixo e plano, situado na região estuarina do 
rio Potengi. 
 
Os campos dunares constituem feições importantes na cidade de Natal. As dunas 
existentes podem ser subdivididas em fixas e móveis quanto ao grau de mobilidade e 
em parabólicas, barcanas e barcanóides, quanto à geometria do corpo arenoso, 
sobretudo em função da atuação dos ventos alísios de SE (FRACASSO, 2005). As dunas 
fixas do local tornam-se estáveis por vários fatores, sendo que o principal deles é o 
desenvolvimento de vegetação; já as dunas móveis apresentam uma maior 
movimentação dos grãos de areia pelo vento, por não estarem fixadas. 
 
RELEVO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
 
Os processos de degradação ambiental do relevo natalense iniciam no contexto da 
construção do Forte dos Reis Magos propiciando, no decorrer do tempo histórico, a 
expansão da futura cidade de Natal. O período que se estende dos séculos XVI – XX foi 
marcado pela supremacia de Natal como capital e importante ponto convergente de 
elevados contingentes populacionais. 
 
No final do século XX, a imposição da atividade turística como principal motor da 
economia natalense, impulsionou a modificação na infraestrutura da cidade a exemplo 
da construção da Via Costeira que proporcionou as condições para a criação de uma 
rede hoteleira de grande porte, conforme pode ser visualizada na paisagem em tela, 
contribuindo para a realização de um turismo de categoria nacional e internacional, 
que dia à dia requer que novos projetos urbanísticos e de infra-estrutura seja 
pensados e concretizados, para dar continuidade ao desenvolvimento da atividade 
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turística do município, que atualmente já é considerada como um dos setores mais 
significativo para a economia do Estado. (GOMES e SILVA, 2000). 
 
Os problemas ambientais gerados com a construção da Via Costeira incluem a 
destruição de campos dunares na abertura da pista, facilitando o acesso e produção de 
áreas de risco, a exemplo do bairro Mãe Luiza, ou ainda a instalação de hotéis de luxo 
que ocuparam trechos significativos da faixa de praia, desestabilizando a dinâmica 
sedimentar e reduzindo drasticamente o campo visual da paisagem costeira. 
 
Diversos pontos da faixa de praia apresentam sinais de erosão progressiva que 
culminam com a destruição dos calçadões, sobretudo nas praias do Meio e dos 
Artistas, resultando em prejuízos financeiros e redução dos espaços de lazer da cidade. 
A construção de molhes graníticos na praia de Areia Preta possibilitou a recuperação 
parcial de trechos da linha de costa. 
 
Os tabuleiros costeiros representam a feição geomorfológica mais intensamente 
modificada, fruto da expansão urbana acelerada e desordenada da cidade. Esse 
crescimento não vem acompanhado de um planejamento adequado, o que gera cada 
vez mais construções irregulares, até mesmo em áreas de risco, além de mais lixo e 
esgoto lançados em áreas impróprias, desmobilização das dunas e desmatamento da 
vegetação nativa. 
 
A planície flúvio-marinha do rio Potengi apresenta sua dinâmica geomorfológica 
drasticamente alterada pela concretização e execução das atividades de carcinicultura 
e construção civil, que culminou com a produção de áreas de risco ambiental, 
sobretudo pela fragilidade do meio. O desmatamento das margens e interrupção do 
fluxo de sedimentos pela construção das pontes do Igapó e Newton Navarro propiciou 
a formação de bancos arenosos no leito fluvial, reduzindo a função da planície como 
ponto de convergência dos fluxos das águas superficiais, sendo necessária a realização 
de dragagem. 
 
Os pequenos riachos e lagoas que pontilhavam a paisagem de Natal no inicio do século 
XX, foram praticamente reduzidos a ruas asfaltadas e lagoas de captação nitidamente 
transformadas em depósitos de resíduos sólidos. A realização de trabalhos de campo 
possibilitou a identificação e alguns trechos da capital onde o relevo encontra-se 
sensivelmente alterado (figura 6). 
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Figura 6- Localização de alguns pontos de degradação ambiental no relevo de Natal. 

 
 
As inundações urbanas expressam a ocupação dos leitos de pequenos canais de 
convergência de fluxos superficiais. Durante a quadra chuvosa que ocorre anualmente 
entre os meses de maio a julho, são noticiados diversos pontos de alagamento, 
evidenciando a necessidade de melhoria no sistema de drenagem e destaque para as 
feições geomorfológicas da cidade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O relevo natalense apresenta feições com potencialidade e limitações perceptíveis a 
partir da sistematização de dados inerentes ao setor de pesquisa e a utilização das 
feições geomorfológicas que variam de acordo com os interesses vigentes em cada 
contexto histórico. 
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Tabuleiros costeiros, planície costeira e flúvio-marinha, além de campos de dunas e 
suas tipologias, apresentam processos peculiares e formas de apropriação 
diferenciadas, originando problemas de caráter socioambiental como produção das 
áreas de risco, erosão costeira, desmonte de dunas e inundações urbanas. 
 
A expansão da atividade turística e melhoria na infraestrutura da cidade trouxeram 
consigo problemas ambientais que evidenciam a necessidade de planejamento urbano 
que contemple as características das formas de relevo segundo suas principais 
características, entre elas a hipsometria e grau de declividade. Conforme o exposto, 
embora o relevo natalense apresente a primazia de superfícies planas, faz-se 
necessário um mapeamento das cotas topográficas para melhoria na infra-estrutura 
do sistema de drenagem e manutenção de superfícies permeáveis destinadas ao 
controle das enchentes. 
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PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS FEIRANTES E CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 
E ESPACIAL DA FEIRA LIVRE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN  

Alevilson da Silva Tavares1• 

 

RESUMO 

 

A feira livre é um espaço propiciador de oferta de produtos de diferentes gêneros e capaz de 
alimentar a economia local, tendo em vista que todos podem disponibilizar seus produtos para 
a venda e troca. Os feirantes são os agentes responsáveis pelo sucesso de venda dos produtos, 
considerando que estes produtos precisam estar em conformidade com normas básicas 
estabelecidas do cliente. Este trabalho buscou mapear a feira livre de São Miguel do 
Gostoso/RN em sua estrutura organizacional e traçar uma caracterização do perfil dos 
feirantes da mesma. Pode-se constatar uma grande participação de pessoas da zona urbana (≅ 
30 pessoas) na composição dos feirantes do município de São Miguel do Gostoso – RN. 
Também  fazem parte da variedade de gêneros oferecidos na feira livre: alimentos: frutas, 
legumes, carnes, verduras, refeições e café;  roupas; produtos de higiene e relógios.  
 
Palavras-chave: Feira livre, Feirantes e Comercialização 
 

ABSTRACT 

The fair is a free space which can provide the supply of products from different genres and 
able to feed the local economy, in order that everyone can make their products for sale and 
exchange. The merchants are the agents responsible for the success of product sales, 
considering that these products must comply with basic standards established customer. This 
study aimed to map the street market of São Miguel do Gostoso/ RN in its organizational 
structure and characterization of an outline profile of the same merchants. You can see a large 
participation of people from urban area (≅ 30 people) in the composition of the merchants of 
São Miguel do Gostoso - RN. Do part of the range of genres offered free at the fair: food: fruits, 
vegetables, meats, vegetables, meals and coffee, clothes, hygiene products and watches. 
 
Keywords: Street-fair, marketer and Marketing 
 

1. Introdução 

Ao longo da história da humanidade a sociedade sempre tem apresentado 
comportamentos de interação sócios econômicos que estão intrinsecamente atrelados ao 
comércio: troca, venda e compra dos produtos. Como atividade econômica milenar, o 
comércio tem vivido ampliações na sua dimensão funcional e maneiras como este vem sendo 
executado.  

O processo de comercialização definido segundo HOFFAMANN (et alii, 1987) como 
“conjunto de operações ou funções realizadas no processo de levar bens e serviços desde o 

                                                           
1 Graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas (UERN), e Pós-graduando em Educação Ambiental e 
Geografia do Semiárido (IFRN). 
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produtor até o consumidor final”,  é evidente em pleno século da revolução conhecimento . 
Essa afirmação consolida o entendimento de uma prática comum, na feira livre, da cidade de 
São Miguel do Gostoso/RN.  

O termo feira provém da palavra latina “feria” – “dia da festa”- e é comumente 
utilizado segundo DANTAS (2007) para designar um lugar público, muitas vezes descoberto, 
onde se expõem e vendem-se mercadorias. Compreende-se nesta dimensão que a arte de 
comercializar estar sendo satisfatoriamente expandida por diversos tipos de comércios, cada 
qual se dando segundo sua ótica cultural, econômica e social. 

Este trabalho objetiva traçar uma caracterização organizacional e espacial da feira 
livre da cidade de São Miguel do Gostoso/RN e do perfil sócio-econômicos dos feirantes. 
Sendo este trabalho recorte do projeto: Diagnóstico preliminar do comportamento sócio-
econômico e histórico da cidade de São Miguel do Gostoso/RN, que trata-se de estudo 
exploratório sobre a historicidade, economia e sociabilidade da sociedade micaelense.  

Portanto, há uma compreensão de que o conhecimento da dinâmica funcional da 
cidade deve ser fator prioritário para aqueles que buscam inserir-se dentro de uma esfera 
seleta da sociedade do conhecimento. A sociedade que move, constrói, modifica e ampliar o 
meio em que vive, visualizando uma comodidade em suas praticas sociais. 

 

2. Metodologia 

A feira livre de São Miguel do Gostoso/RN acontece nas segundas feiras o que levou 
toda a coleta de dados desta pesquisa se concentrar neste único dia da semana. Em virtude de 
por volta das 15 horas domingo, as bancas começarem serem montadas e dispostas no local 
onde ocorre a feira, e como também era objetivo da pesquisa realizar um mapeamento da 
disposição das bancas e do local de funcionamento da feira, no dia 02 de janeiro (domingo) 
realizou-se uma visita “in loco” onde foi possível mapear as bancas e todo o espaço ocupado 
para realização da feira. 

 Para a coleta de dados, as bancas (barracas) foram numeradas segundo a disposição 
Norte – Sul. Utilizou-se também, a aplicação, juntos aos feirantes, antes de suas atividades 
entrarem no horário de pico - espaço de 6:00hs as 9:00 hs da manhã, de 37 questionários com 
questões abertas, aplicados respectivamente nos dias 03 e 10 de janeiro de 2011 com todos os 
feirantes presentes na feira nos dias citados, seguindo-se a metodologia de COSTA (1997). A 
partir dos questionários foi possível caracterizar os feirantes. Onde procurou-se conhecer: se 
há outra fonte de renda; quantas horas são investidas para cumprir com uma jornada de 
trabalho; período em que se encontra na profissão e há quantos anos faz a feira de Gostoso- 
nome genérico da cidade; quantos empregos são gerados por proprietário de cada banca; se a 
banca é própria ou alugada; valor de imposto municipal- alvará de funcionamento; produto(s) 
oferecido(s) no seu comércio e o que levou a escolha do(s) produto(s).  

Após a aplicação dos questionários  foi realizado o levantamento dos dados obtidos, 
estes foram analisados com agrupamento considerando as variáveis em questão o condicionou 
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uma expressão dos dados em porcentagem e expressos numericamente, chegando assim a um 
perfil dos feirantes. 

 

4. Discussão e Resultados 

4.1.  Caracterização do perfil sócio-econômico da cidade de SMG. 

A cidade de São Miguel do 
Gostoso/RN Figura 1, está localizada no 
extremo leste do Rio Grande do Norte com 
população estimada em 9.249 segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(2009), distando a cerca de 110 km da 
cidade de Natal, capital do estado. 

A população micalense desenvolve 
as atividades econômicas fruto de sua 
localização geográfica. Por ser uma cidade 

litorânea, a pesca é atividade econômica com presença marcante mesmo antes de sua 
emancipação política em 1993, ainda quando povoado sempre foi determinante no sustento 
da renda familiar. Esta se dando de forma totalmente artesanal. As embarcações eram 
construídas em estaleiros de cidade vizinhas, um distrito que merece destaque é Cajueiro, 
localizado no município de Touros/RN. Os apetrechos de pesca são em sua grande maioria 
fabricados pela própria população. A caçoeira -rede de pesca, o samburá-recipiente -fabricado 
com cipó- utilizado durante a coleta do pescado, o cesto ou a cesta, como são conhecidos -são 
recipiente de 1,20m de diâmetros que ficam guardados nos ranchos com fins de acúmulos dos 
pescados conseguidos na costa, por mangotes (2m X 5m) ou três maios (redes de pescas, feitas 
por fio de sedas, medindo 12m x 2,50m). A jangada a vela é um dos meios de locomoção do 
pescador até seus “pesqueiros”, locais de pesca em alto mar, GOMES in: ARAGÃO (2001) 
atesta ser jangada à vela como um tipo de embarcação típica na região. O autor acrescenta 
que a população micaelense desde 1995 já conta com uma organização responsável pela luta 
dos direitos trabalhista do pescador desta cidade, A Colônia de Pescadores Z 34. 

 A agricultura é uma das mais antigas atividades econômicas e sempre foi 
desenvolvida totalmente de forma artesanal. A agricultura de subsistência sempre teve seu 
espaço garantido no município, acredita-se que devido a poucas ofertas de empregos 
induziam, ou pressionavam, a população a práticas de trabalhos que não exigissem níveis de 
escolaridade tão elevados. Tanto nessa atividade, como na pesca, o processo de aprendizagem 
de como executá-las, se davam via educação informal dentro do seio familiar.  

O comércio primariamente alimentado pela comercialização de pescados e produtos 
da agricultura familiar, bem como da pecuária, o artesanato com a produção de labirintos, 
caçoeiras, samburás, cestos, caçoá (um cesto feito de cipó com formato aparentemente 

 FOTO: Amanda Caroline e Paulo César 

 Figura 1: Entrada leste de São Miguel do Gostoso/RN 
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cilindro que eram suspensos - presos nas costas dos animais – burro). Anos mais tarde a feira 
livre também é marcante nesse município. 

O turismo tem se mostrado uma atividade em crescimento acelerado nos últimos 7 
anos. E a economia da cidade tem sido beneficiada consideravelmente com essa atividade 
econômica, por atender não somente aos donos de hospedagens, os principais responsáveis 
muitas vezes por essa injeção do turismo na cidade, como a toda a população que tem 
iniciativa e se utilizam do comércio para lucrar com o turismo.    

 

4.2.  Caracterização estrutural, organizacional e espacial da feira livre 

A feira livre de São Miguel do Gostoso/RN tem sua origem em 15 de janeiro de 1990 
e localizava-se na Avenida dos Arrecifes, devido a construção do asfalto da Avenida, em 1997, 
os feirantes tiveram que se deslocar para Rua Dos Dourados e imediações, ficando lá até hoje, 
não se sabe aérea ocupada na época, atualmente ocupa uma área de aproximadamente 2.148 
m², sendo composta por 37 bancas que abrangem três ruas e um pequeno espaço de uma 
avenida. Descrevo a ocupação da feira frente a avenida  e ruas ocupadas pela feira, tabela 1. 

Tabela 1: Ocupação espacial da feira livre de São Miguel do Gososto/RN, janeiro de 2010 

 
Rua /avenida 

         

              Área 
             ( m² ) 

Área ocupada pela 
feira 
( m² ) 

% 

Rua dos Dourados      6.10³        1,75. 10³         29,4 
Rua das Conchas  
Ruas das Ostras 
Av. Dos Arrecifes 

2,312.10³ 
            2.10³ 
           2.10 

2,4. 10² 
1,56.10² 
2,4. 10² 

12 
6,7 

0,002 
Total      3, 0312.10 2,148.10³ - 

     Fonte: dados da Pesquisa 

Verificou-se assim que dos 30.312 m² de área disponível pelas ruas e pela Avenida 
que aparece na pesquisa a feira pública de São Miguel do Gostoso/RN só ocupa o equivalente 
a 7% dessa somatória correspondendo a um valor 2.148 m².  

Quanto a distribuição das bancas é possível verificar que  1 banca (≅3%) se localiza 
na Avenida dos Arrecifes; 26 (≅70%) ficam distribuídas na Rua dos Dourados, 3 (≅8%) estão na 
Rua das Ostras e somente  7 (≅19 %) estão na Rua das Conchas, segundo a tabela 2.  

Tabela 2. Distribuição espacial das bancas da feira livre de São Miguel do Gostoso/RN, janeiro 
2010 

Rua /avenida                     Nº                  % 
Av. dos Arrecifes 1 3 
Rua dos Dourados 26 70 
Rua das Conchas  
Ruas das Ostras 

5 
3 

18 
8 

Total 37 100 
       Fonte: Dados da Pesquisa 
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A feira tem seu início organizacional na tarde de domingo, por voltas das 15:00 horas, 
com distribuição das bancas ao longo das ruas das Ostras, Conchas e Dourados. A banca que 
fica na Avenida do Dourados é montada pelo próprio dono, ao chegar na feira na segunda 
feira.  

O início é marcado pela chegada dos feirantes que sem vacilar aprontam suas 
“ferramentas de trabalho”, cobrindo- as bancas com as lonas e fazendo as arrumações das 
mercadorias trazidas pelos mesmos. 

 As bancas tem uma estruturação de ripas e caibros, com área para disposição dos 
produtos chegando até 2,20m², numa espécie de “prancha”, suspensa numa altura 85 
centímetros da superfície. Em sua cobertura central chega até 2,30. As bancas são organizadas 
em três filas, com intervalos de 50 cm a cada 10 bancas, ou ao dar acesso a local de fluxo 
intenso como prédios públicos- prefeitura, supermercados e acessos a ruas. Uma fileira 
apresenta intervalo de 1,20m uma da outra afim possibilitar o fluxo dos clientes. Ressalta-se 
que os feirantes também se utilizam desses mínimos espaços para desenvolver suas 
atividades. Tratando-se das bancas dispostas próximas ao meio fio e, para mobilidade dos 
feirantes, estas dispõem de um espaço de 80 cm. 

É notadamente visualizada a ausência de organização das bancas de acordo com os 
gêneros de produtos oferecidos. Vejamos: no sentido Norte–Sul (Av. Dos Arrecifes com a Rua 
dos Dourados) encontram-se utensílios domésticos, representantes automolbilísticos, imagens 
esculpidas em gessos , produtos audiovisuais (CD’s e DVD’s) sequenciados por carnes 
vermelhas, verduras, lanches, café da manhã e almoço e alimentos componentes da cesta 
básica - arroz, feijão, óleo de comida, café e outros , legumes, produtos de limpezas e frutas e 
carnes brancas – peixes. No sentido Leste – Oeste (Rua dos Dourados com a Rua das Conchas) 
é possível verificar bens de consumo pessoal – BCP (COSTA & SILVA, 2010). Ainda no sentido 
Leste – Oeste (Rua dos Dourados com a Rua das Ostras) podem serem produtos de gêneros 
alimentícios, doces e pipocas entre outros.  

Durante a visitação in loco no momento de mapeamento da feira, um feirante propôs 
um deslocamento da feira, devido ao fluxo de veículo que ameaça a segurança dos clientes e 
dos próprios feirantes. 

A feira livre de São Miguel do Gostoso tem seu término de forma espontânea, pela 
ausência da clientela, impreterivelmente por volta de meio dia, chegando no máximo a meio 
dia e trinta. 

4.3.  Caracterização do perfil sócio-econômico dos feirantes 

Ao analisar os dados fornecidos pelos questionários foi verificado que a origem dos 
feirantes é em sua maioria de origem da zona urbana, todas as zonas do estado do Rio Grande 
Norte. A própria cidade, sede da feira em estudo, é responsável por 11 (29,7%) do total dos 
feirantes. Outras cidades, com distância variando 25km a 200km, também aparecem na 
pesquisa como domicílios dos feirantes, Touros -25km, aparece como a cidade mais próxima e 
Caicó a mais distante. Dos feirantes entrevistados 12 (32,4%) alegaram serem domiciliados em 
Touros. Apenas 1 feirante disse residir em Caicó, o que corresponde a 2,7% do total de 37. 
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João Câmara foi citada por 7 (19%) dos feirantes como endereço de domicílio. Foram citadas 
também São Gonçalo do Amarante e Natal, por respectivamente 1 (2,7%) e 3 (8,1%) dos 
feirantes. Dos feirantes que responderam aos questionários 2 (5,4%) optaram por não 
mencionar suas cidades de origem.  

Constatou-se que a média de idade dos feirantes é 46 anos. Outro fator que merece 
destaque é o processo de deslocamento dos feirantes que se dar em carros próprios e 
alugados. O horário vária de 3:00hs para aqueles residentes em cidades mais distantes Caicó e 
João Câmara e 5:00 pra que reside no próprio município. Quando questionados sobre o início 
das vendas os que dispunham de gêneros alimentícios alegaram que os primeiros clientes já 
começam a comprar a partir das 6:00hs da manhã. Os demais alegaram que só a partir das 
7:00hs começam realmente as vendas. 

Foi perceptível através da conversas de familiarização com o objeto da pesquisa e 
durante as aplicações dos questionários que a ausência de uma formação impede-os de galgar 
por outras profissões. Contudo, ao término da feira é possível se deslocar para suas casas 
satisfeitos com a tarefa cumprida. As expressões de sentimentos facilitam um entendimento 
da garra que essa profissão exige e que facilmente é encontrada nesta “brava gente 
brasileira”, como dizia muito bem Evaristo da Veiga ao caracterizar o povo brasileiro, no Hino 
da Independência do Brasil. 

Quando perguntados acerca do(s) imposto(s) foi unânime a confirmação do 
pagamento de R$ 2,00, o que fica entendido como espécie de alvará de funcionamento.  

Cada proprietário de bancas gera dois a cinco empregos diretos. Mas Existem 
proprietários que empregam até 12 pessoas. Entre os feirantes 10 desenvolvem suas funções 
sozinhos e tem comércio voltado a chapéu, roupas, relógios produtos de limpezas, fumo, 
lanche e sapatos. 

Quanto a posse das bancas 64,8% trabalham em bancas nas quais são donos, os 
demais 35,2% locam suas bancas, por feira realizada, por R$ 5,00. Os proprietários são 
previamente acordados quanto as questões de pagamento. 

Frente ao questionamento de exercício de outra profissão entre os 37 entrevistados, 
e qual seria, 30 (81%) dos entrevistados tem a feira livre como a única fonte de renda desses 
81%, 4 (13,3%) colocaram a aposentadoria não como outra atividade econômica, mas como 
uma fonte de renda extra. E, 7 (19%) dos envolvidos na pesquisa disseram desenvolver, sim, 
outra atividade para o complemento da renda familiar. Foram citadas como atividades 
econômicas alternativas, respectivamente: o comércio, ficando em primeiro lugar com 57%, 
seguidos de agricultura, Pesca e Prestação de serviço (motorista) com 14,3% cada das 
atividades mencionadas. 

Ficou aparente que a escolha dos produtos para comercialização foram escolhidos 
por enes motivos, tais como: a familiarização com o comércio de varejo do produto, 
durabilidade e facilidade de vendas e muitas vezes o manuseio fácil no momento da locação 
até a feira (em destaque: relógios, brinquedos, roupas e outros produtos não perecíveis); Os 3 
que optaram por comercializar carnes vermelhas 2 noticiaram que tem criações de bovinos. E 
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a outra feirante não quis comentar o motivo da escolha. Tratando-se da carne branca ( peixes 
e frangos) 5 atestaram que os motivos pelos quais levaram trabalhar na feira com esses 
produtos foram as próprias criações do bovino, no caso do frango, e quanto aos peixes alguém 
da família pesca. Dos que vendem peixes um alegou que vende porque gosta do que faz. 

5. Conclusão 

Mediante os dados coletados e discutidos nesta pesquisa, evidenciou-se que há uma 
proporção acentuada de feirantes que estão atuando na feira por não dispor de outra 
profissão. Contudo desenvolvem suas atividades com envolvimento e sem perder o 
entusiasmo. Conclui-se ainda que a estrutura organizacional da feira deixa em aberto uma 
necessidade de intervenção pelo poder público, em função do risco que corre alguns feirantes 
por terem suas bancas próximos a locais onde há fluxo de veículos, comprometendo a 
segurança dos clientes e dos próprios feirantes. 

Frente a problemática levantada há uma necessidade de ampliar-se os estudos nesta 
área, buscando o desencadeamento de ações que contribuam para uma melhor estruturação 
organizacional e espacial da feira, bem como uma estética confortável aos clientes e 
principalmente aqueles que estão em sua maior parte do tempo envolvidos nesta, os feirantes. 
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RESUMO  
 

O presente artigo aponta algumas discussões 
sobre a região do Seridó enfatizando a história de 
ocupação do espaço a partir da criação de gado, bem 
como os saberes e os fazeres da população que habita 
essa região. 

Para sua efetivação buscou-se como ponto de 
apoio a realização de uma pesquisa bibliográfica 

referendada com base em alguns autores que abordam 
a temática apresentada. Nessa perspectiva faz-se 
algumas considerações a respeito da história da região e 
da vivência do povo seridoense. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:Região, Seridó, Espaço Geográfico, Cultura e Educação 

 

 CUTTINGS OF SERIDÓ: HISTORY, KNOWLEDGE AND PRACTICES 

ABSTRACT  
 

This paper provides some discussions on the 
region of Seridó, emphasizing the history of occupation of 
space from the cattle breeding as well as the knowledge 
and the doings of the population that inhabits this region. 
For its effectuation, it was attempted to, as a support to 

carry out a literature search based on some referenced 
authors that address the topic presented. From this 
perspective it's maked some considerations about the 
region's history and experience of people of Seridó. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo faz parte do Programa de Apoio Institucional à Pesquisa Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica cujo objetivo principal é despertar a 
vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores na Instituição, através da 
participação dos discentes em projetos de pesquisa. O referido artigo destina-se a realização 
de uma pesquisa sobre a formação da região do seridó, sua educação, principais atividades 
econômicas e manifestações culturais desse povo. 

RECORTES DO SERIDÓ: HISTÓRIA, SABERES E FAZERES 

O Seridó é uma grande porção do território Norte-Rio-Grandense, cortado pelo rio Seridó e seus 
afluentes, tendo sido distinguido economicamente pela produção do algodão mocó, com fibra longa, 
sedosa e durável, sendo considerado o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo, tendo como 
concorrente o famoso algodão egípcio. 

O espaço por onde percorre o rio Seridó, desde sua nascente até desembocar no rio Piranhas, 
corresponde ao domínio da caatinga. De acordo com a sazonalidade a caatinga muda de característica 
exibindo assim duas paisagens diferentes. Em períodos de chuva, sua vegetação apresenta um cenário 
em que tons de verde assumem várias transições, tornando-se uma paisagem exuberante. Na estação 
seca, porém típica, o manto verde dá lugar a uma paisagem cinza, produzida por plantas sem vida com 
seus espinhos pontiagudos. 

Originalmente, o termo Sertão predominava por referir-se a imensidão do interior nordestino 
caracterizado pela semi-aridez. A relação de imagens e recortes entre Sertão e Seridó destaca-se no 
artigo Escritos de Caicó em vários tons, que segundo (Dantas 2002, APUD Morais, 2005 p.25) onde 
manifesta:  

“Aqui no sertão é assim. Tem anos que a chuva cai e não dá para encher um pote, em outros, arromba 
açudes, estraga a lavoura, provoca doenças nos animais. A ‘instabilidade’ nos ciclos da chuva é um 
elemento que influencia uma estética sertaneja [...], ensinando-nos a ‘ser-tão’ amantes e acolhedores, 
bravos e gentis”. 

 

Sendo assim, a região do Seridó está situada na porção centro-meridional do estado do Rio Grande do 
Norte, em pleno semi-árido nordestino. Remetendo à sua formação, estruturação e reestruturação 
enquanto espaço regional, ficou definido que a partir da composição da sua cartografia começaria a 
sua história. Historicamente construído, o Seridó era representado por 23 municípios, sendo eles: 
Caicó, Acari, Jardim do Seridó, Serra Negra do Norte, Currais-Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, 
Jardim de Piranhas, São José, São João do Sabugi, Ouro Branco, Cruzêta, Carnaúba dos Dantas, Cerro 
Corá, São Vicente, São Fernando, Equador, Santana do Seridó, Timbaúba dos Batistas, Lagoa Nova, 
Ipueira e Tenente Laurentino Cruz, que de forma direta ou indiretamente se desmembraram de Caicó.         
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, estabeleceu a adoção de um recorte, a divisão 
do Seridó em duas microrregiões geográficas: Seridó Ocidental e Seridó Oriental, onde a área 
seridoense acabou sendo reduzida a 17 municípios, tendo sido excluídos os municípios de Jucurutu 
que foi incorporado a Microrregião do Vale do Açu e Florânia, São Vicente, Lagoa Nova e  Cerro Corá 
que passaram a pertencer a Microrregião da Serra de Santana, à qual também ficou pertencendo o 
município de Tenente Laurentino Cruz, criado em 1993. 

No Rio Grande do Norte, o vocábulo ‘Seridó’ veio a ser mencionado como uma identidade espacial 
com grande conteúdo histórico-cultural. Etmologicamente, o vocábulo Seridó está embrulhado em 
diversas visões. Dentre as versões, a de Medeiros (1950, p.241- Apud Morais 2005, p.23) é a mais 
coerente, que registra: “Seridó (vocábulo indígena, talvez formado de ceri-toh: pouca folhagem.)”. 
Com base nesta visão é possível afirmar que de forma indígena, a palavra tenha sido alterada 
foneticamente e ortograficamente chegando à expressão Sirido, como pode ser vista em documentos 
antigos, como o documento que registra a primeira visita dos portugueses ao território interiorano, 
inclusive o “Valle Sirido”, e por fim Seridó, sua forma atual. Em uma nova publicação de Lima ( 
2002,Apud Morais 2005, p.23) foi declarada a visão defendida pelo Monsenhor Antenor Salvino de 
Araújo, pároco da catedral de Sant’anna, segundo a cuja palavra “ Seridó vem do hebraico Sarid” que 
significa “ Aqui Deus gostou de morar”. De acerto com o historiador Medeiros ( Apud Morais, 2005, 
p.23), “o nome Seridó é hebraico” e em sua acepção quer dizer “ sobrevivente de Dele (Deus)”. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Até meados do século XIX, a economia Norte-Rio-Grandense esteve voltada na criação de gado. 
Porém, neste período as condições ambientais favoráveis à expansão da pecuária apresentaram um 
efeito oposto. Por possuir grande parte do seu território em pleno semi-árido brasileiro, o Rio Grande 
do Norte esteve (e está) submetido ao fenômeno das secas, que em 1845 suas implicações 
provocaram mudanças na base produtiva da Província e da região. 

A seca de 1845 passou dos limites nos impactos materiais, conduzindo famintos e sedentos a 
protagonizarem um triste e grosseiro simulacro de vida. Além do infortúnio social atravessado por 
escandalosos furtos, um traço bem marcante foi o fato de que “em meio ao muito pouco [que] 
sobreviveu, fazendas desertas e desprovidas, e geralmente todos pobres.” Com a dizimação dos 
rebanhos, houveram mudanças no perfil da economia que repercutiram no Seridó, através da 
cotonicultura. 

Natural do RN, o algodão produzido na confecção de roupas, redes e cobertas era destinado ao 
consumo de uma demanda local. Ao contrário das outras variedades, o algodão do Seridó é perene, 
arbóreo e resistente ás mais longas estiagens. De acordo com Augusto (1980, p.28) com relação à 
região do Seridó: “pode assim ser dito com segurança: o gado levou o homem civilizado para o Seridó 
e o algodão expulsou o gado e fixou o homem a região. Esse é todo o drama econômico do Seridó”. 

A primeira grande atividade econômica dessa região foi a pecuária, seguida do algodão muito tempo 
depois. Outra importante fonte de expansão econômica da região, foi a mineração, que teve sua 
expansão nos anos de 30 e 40 desse século. A geração de empregos e riquezas, importação e criação 
de tecnologias, tornando a região conhecida na vida política norte-rio-grandense deu-se pela 
exploração do Berilo, da Tantalita, da Cassiterita e da Scheelita. 
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Nos anos 80, a economia algodoeira entrou em crise, afetando também a renda na pecuária, 
correspondendo com a da economia mineradora. Segundo Tânia Bacelar de Araújo: “A sociedade 
seridoense enfrentou a crise e hoje pode dizer que vive numa região cuja economia encontra-se em 
franco processo de reestruturação.” 

Também se robustece a agroindústria, com derivados de produtos de origem animal. A Indústria 
Cerâmica e a Indústria de confecções, merecem saliência especial. Na parte da Cerâmica, a produção é 
dedicada a telhas e tijolos, segundo pesquisa feita pelo SEBRAE-RN são produzidas por ano cerca de 
555 mil milheiros desses dois produtos. Essas atividades apresentam alto padrão de concorrência, 
sendo 70% da produção gerada no Seridó se destinam a atender pedidos de outros estados do 
Nordeste. 

Com relação a parte de confecções, a bonelaria merece uma referência especial. Mais de 50 bonelarias 
se firmaram, conquistando assim, mercados dentro e fora do estado.Há também o comércio que 
segue acompanhado com a indústria, a informática muito presente nos negócios seridoenses.Outra 
atividade de grande importância é o Artesanato, os bordados, rendas, trabalhos em pedra e madeira, 
cerâmicas decorativas e produtos alimentícios e muitos outros produtos peculiares e singulares. 
Resumidamente, no texto Seridó: Uma região viável, Tânia Barcelar expõe sua opinião sobre a 
sobrevivência do povo seridoense: 

“Se a natureza não dotou a região de abundância em água e terra fértil, a sociedade que aí se 
desenvolveu é constituída de pessoas que sempre valorizaram a educação, que têm iniciativa, que são 
solidárias entre si, que sabem se organizar para conquistar o que julgam importante, que não se 
deixam abater pelas adversidades. Um povo com uma cultura muito especial, que sabe construir seus 
próprios caminhos, que sabe o que quer. Com tanto potencial e tantas possibilidades, essa é, sem 
dúvida, uma região viável”. 

EDUCAÇÃO E SABERES DO SERIDÓ 

Na educação Seridoense as elites regionais viam na educação um vasto horizonte, através do qual era 
possível transitar com desplante pelas várias esferas da sociedade, com um apego especial a seara 
política. Nesse ponto de vista, o dizer de Araújo (1999,p.46) é esclarecedor: 

“No conjunto dos valores dominantes daquelas elites, destacava-se, entre outras, a educação escolar, 
por ser a via de preparação de letrados e bacharéis para as carreiras de funcionário público, do 
sacerdócio e do profissionalismo político de acordo com as formas de trabalho próprias das elites em 
uma sociedade de economia agrária”. 

O povo seridoense sempre teve uma estima enorme pela educação. Mesmo habitando regiões 
distantes da Capital e dos centros mais avançados, sempre tiveram dedicação pela cultura. Assim, em 
pleno sertão, mantinham aula de latim, o que permitiu a alguns sertanejos, por exemplo, Amaro 
Cavalcanti, conquistarem situações relevantes e ressalto no campo da inteligência. Atualmente todas 
as cidades dispõem de grupos escolares, construídas e dirigidas pelos melhores moldes técnicos e 
sanitários. 

 A cultura está bem presente no dia-a-dia dos seridoenses. Na arquitetura de suas igrejas e sobrados e 
nas casas antigas das fazendas; em seus museus, que guardam relíquias referentes aos ciclos 
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econômicos vividos pela região: da pecuária, da mineração e do algodão; na rica coleção de obras 
sacras, que podem ser encontradas nas igrejas e nas residências.  

  A região do Seridó apresenta um amplo cenário de manifestações culturais, cantoria de viola, festas 
do tipo vaquejada, corrida de jegue e celebrações religiosas. Embora as apresentações dos violeiros 
tenham sido reduzidas ao longo do tempo no Seridó, ainda é possível encontrá-los animando festas 
familiares em sítios e fazendas, cantando em inaugurações, congressos ou eventos realizados na 
cidade. Um bom sinal de que as cantorias de viola sobreviverá por um bom tempo na região, pode ser 
visto a partir da formação de duplas mirins que tem sido alvo de divulgação em eventos sociais em 
programas de rádio e televisão. 

 No esteio das manifestações culturais religiosas, que contribuem para a construção e/ou 
revigoramento da identidade, aparecem as festas populares, entendidas como rituais que consistem 
em momentos de convivência social marcados pela fé e alegria de seu povo. As festas das 
padroeiras são espetáculos inesquecíveis de fé e devoção do povo seridoense. Momentos raros  para 
os devotos se inserirem na polifonia festiva que são as homenagens aos santos que ajudaram os 
seridoenses na longa travessia até os dias atuais. 

A festa de Sant’Anna de Caicó é vista como uma manifestação cultural perpassada pelo sentido e pelos 
símbolos da identidade seridoense. A devoção a Sant’Anna se instituiu no Seridó desde os primórdios 
de sua ocupação e nestes mais de três séculos de história vem se mostrando transcendente e perene. 
Essa festa tem um rico acervo simbólico. A preparação dos rituais festivos abrange o espírito e o corpo 
de quem deseja participar. Durante os dias da festa, os clubes da cidade promovem festas com bandas 
dos mais variados estilos. Outra importante festa de padroeira da região seridoense, é a Festa de 
Nossa Senhora DaGuia na cidade de Acari, caracterizada por um momento misto de fé, religiosidade e 
tradição. Reencontro dos acarienses e visitantes nas celebrações religiosas: missas, novenários, 
batizados e procissão, outras solenidades que integram os eventos religiosos. O bom seridoense volta 
a sua terra na festa da padroeira, não somente movido pela forte marca da religiosidade em nossa 
cultura, mas também pela necessidade de rencontrar o seu passado e fazê-lo presente por alguns 
momentos. Outro espetáculo de fé e religiosidade ainda em Acari é o Auto de Natal, que comemora os 
festejos natalinos, que ocorrem no fim de ano e é  promovido pelo Museu Histórico de Acari e 
Coordenação Cultural. Grande show artístico e cultural com a encenação do nascimento de Jesus 
Cristo, apresentações culturais do Pastoril, Coral Infantil, Coral Amália Rodrigues, Filarmônica Felinto 
Lúcio e show pirotécnico.  

 

  No lado da diversão, a cidade de Caicó se destaca com o seu carnaval, considerado um dos 
maiores eventos da região, acontece na estação da folia, na praça Dom José Delgado. Durante todo o 
evento a cidade fica lotada de visitantes, são cerca de 300.000 pessoas. Caicó se destaca ainda por 
realizar, na primeira semana de julho, o Festival Nordestino de Violeiros onde reúne os melhores 
repentistas para disputarem suas trovas e rimas. 

 Há também o Festival de Quadrilhas em Acari, a Festa dos caminhoneiros em Parelhas, Festa de São 
Pedro em Jardim do Seridó entre outras manifestações. A região seridoense apresenta inúmeros 
festivais, congressos, festas populares, comemorações religiosas, torneios esportivos e outros eventos 
que podem despertar a atenção do visitante e até mesmo de moradores da própria região. 
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 Basicamente são estes os elementos da vivência seridoense, onde a população está sempre preparada 
para realizar todas iniciativas de progresso que em si revela-se, vivendo com o conforto que as 
condições econômicas e sociais tornam possível.Apesar de tanta dificuldade, as casas seridoenses são 
limpas e de um conforto imensurável.  

A simplicidade do seu povo, a esperança de sua gente, torna o Seridó uma região de amplo bem-estar 
e prosperidade. 

considerações finais 

 Diante do exposto, espera-se com o referido projeto poder contribuir para uma discussão 
sobre como se deu a formação da região seridoense, a educação que nela se desenvolveu, as 
atividades econômicas produzidas ali e as manifestações culturais desse povo dotado de fé e 
persistência. 
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RESUMO  
 

A ideia de produção está pressuposta a ideia de 
lugar. Pois, não há produção sem um espaço é não há 
um espaço sem produção. Assim, as instâncias sociais: 
econômica e espacial são interligadas. Baseando-se 
neste pensamento este trabalho analisou a formação 
espacial de Macaíba a partir das economias tradicionais 
e as mudanças ocasionadas pelas novas economias 
instaladas no município. Para alcançar tal objetivo 
utilizou-se de pesquisas bibliográficas e registros 
fotográficos. No qual, buscou-se ainda realizar uma 

analogia entre o processo de formação do Rio Grande do 
Norte e o de Macaíba, por esta se constituir em um 
subespaço no Estado. Dessa forma, pode-se perceber 
como as atividades tradicionais à medida que se 
instalavam produziam o território adequado a suas 
necessidades e após a crise das economias tradicionais, 
analisamos como as economias modernas foram 
reproduzindo esse território. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Economias, Território, Macaíba. 

 

A STORY IN HISTORY. MACAÍBA: ECONOMIES IN TRADICIONAL AND MODERN (RE) 
PRODUCTION OF SPACE 

ABSTRACT  
  
The idea of production is presupposed the idea of 
place. Well, there is no production without a space 
is there an area without production. Thus, social levels: 
economic and space are intertwined. Based on 
this thinking this paper analyzed the spatial formation of 
Macaíba from traditional economies and the 
changes caused by new economies located in the 
municipality. To accomplish this we used the literature 
searches and photographic records. In which, yet we 

tried to make an analogy between the process 
of formation of the Rio Grande do 
Norte and the Macaíba for this to be a subspace in the 
state. Thus, one cansee how traditional 
activities as producing the territory settled suits their 
needs and after the crisis of traditional economies, we 
analyze how modern economies have been playing this 
territory. 

 
 

 KEY-WORDS: Economic, territorial, Macaíba. 
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UMA HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA. MACAÍBA: ECONOMIAS TRADICIONAIS E MODERNAS 

NA (RE) PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
 
INTRODUÇÃO 
 

As atividades de produção dependem de um espaço porque “só a produção 
propriamente dita tem relação direta com o lugar e dele adquire uma parcela das condições 
de sua realização” (SANTOS, 2008, p. 13). Assim, foi o processo de formação do território do 
Rio Grande do Norte que esteve estritamente relacionada com as atividades econômicas de 
produção que no território foram se instalando e dele adquirindo as condições necessárias a 
sua realização.  

Desse modo, entender os períodos históricos, em sua escala maior, é necessário para 
compreender como os processos aconteceram no lugar. Assim, pode-se inferir que para 
realizar uma análise a respeito da formação as atividades de produção dependem de um 
espaço porque “só a produção propriamente dita tem relação direta com o lugar e dele 
adquire uma parcela das condições de sua realização” (SANTOS, 2008, p. 13).  
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a formação espacial de Macaíba 
a partir da economia tradicional e as mudanças ocasionadas pelas novas economias instaladas 
no município. Entretanto, para a realização desta análise foi preciso entender como essas 
economias formaram o território Norte- rio-grandense, já que Macaíba é um subespaço1 
deste. 

A temática foi escolhida durante as aulas da disciplina Dinâmicas Territoriais do Rio 
Grande do Norte do Mestrado em Geografia que proporcionou a reflexão a cerca das diversas 
atividades econômicas realizadas no Rio Grande do Norte e como elas refletem no território 
produzindo e reproduzindo os espaços. Assim, pode-se perceber, ao longo das discussões, 
realizando associações, o quanto Macaíba foi resultado dessas transformações econômicas e, 
portanto, espaciais. Tornando-a uma história dentro da história. 

Para a realização desse estudo foi necessária pesquisas bibliográficas e observação em 
locus, para realizar os registros fotográficos. Estando o trabalho estruturado da seguinte 
maneira. Em sua primeira seção faremos uma breve explanação sobre as instâncias sociais 
cujo entendimento é essencial para alcançar o objetivo do trabalho, que são: a estância 
econômica e espacial. Após falaremos de como as economias tradicionais foram 
proporcionando a formação territorial do Rio Grande do Norte e atrelado a este o de Macaíba. 
Em seguida, trataremos das transformações espaciais ocasionadas pelas novas economias – 
em ambas as seções ao mesmo tempo em que desvendamos como as atividades de produção, 
tanto as tradicionais quanto as modernas formavam o território Potiguar mostraremos seus 
desdobramentos no subespaço macaíbense e, por fim, serão realizadas algumas 
considerações.  
 
1. AS INSTÂNCIAS: ECONÔMICA E ESPACIAL 

 
Para Santos (2008, p. 81), “O espaço sempre foi o locus da produção”. Dessa forma, na 

própria ideia de produção está pressuposta a ideia de lugar. Com isso, tem-se uma importante 

                                                           
1 Conforme Santos (2008) os diversos elementos do espaço relacionam-se uns com os outros. Relações marcadas 
por suas qualidades e seus atributos que formam um verdadeiro sistema.  Este é comandado pelo modo de 
produção dominante, mas pode-se falar em regras próprias ao modo de produção em sua adaptação ao meio 
local gerando assim, subespaços. 
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integração entre as instâncias sociais: econômica e espacial dada à necessidade de uma a 
outra. Pois, não há produção sem um espaço é não há um espaço sem que haja produção. 
Ao longo dos períodos históricos diversos foram os modos de produção e, por tanto, de 
utilização do espaço e quantos espaços não foram, também, formados e/ou expandidos para 
suprir a necessidade da produção. Mostrando assim, o quanto são interligados. Por isso, que 
um esforço para uma periodização é valido uma vez que: “O sistema de periodização tem o 
propósito de sugerir como explicações geográficas podem ser alcançadas através de um 
enfoque espaciotemporal” (SANTOS, 2008, p. 39). 

Compartilhando de tal pensamento a periodização realizada pelo autor em tela, para o 
qual haveriam 5 (cinco) períodos, o período do comércio, em grandes escalas; o período 
manufatureiro; o período da revolução industrial;  período industrial e o período tecnológico. 
Esses períodos são marcados por diversas formas de utilização do espaço. Além disso, têm 
como função primordial contribuir para “o entendimento de como os eventos mundiais 
contribuem mais, para a compreensão dos subespaços, que os fenômenos locais. Este último 
não passando de um resultado, direto ou indireto, de forças cuja gestação ocorre à distância” 
(SANTOS, 2008, p. 36). 

Com a periodização, é possível compreender a evolução de um subespaço quanto a 
sua formação social e econômica. Estas como Libriola apud Santos (2008) expõe, não poderão 
ser entendidas se não observando o movimento totalizador cujos elementos são variáveis que 
interagem e evoluem juntas, submetidas à lei da totalidade. É por isso, que para este autor o 
conceito de formação socioeconômica acaba por ser o mais adequado ao estudo da sociedade 
e do espaço.  

Desse modo, entender os períodos históricos, em sua escala maior, é necessário para 
compreender como os processos aconteceram no lugar. Assim, pode-se inferir que para 
realizar uma análise a respeito da formação socioeconômica e, portanto, espacial de um lugar 
é essencial abarcar a evolução e o contexto a que se deu a produção e a utilização do espaço 
pelas diversas atividades econômicas que nele se instalaram. Por isso, se fará uma análise 
sobre a formação espacial de Macaíba a partir das economias tradicionais e as mudanças 
ocasionadas pelas novas economias ao município.  
 
 
2. AS ECONOMIAS TRADICIONAIS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO POTIGUAR 
 

Diversos estudos são realizados sobre a economia do Rio Grande do Norte. Mas, 
poucos se apropriam de uma análise espacial sobre as atividades econômicas e de como elas 
contribuíram para formação do território, essencial a produção, pois, de acordo com Santos 
(2008, p. 81), “o processo direto de produção é tributário de um pedaço do território, 
adredemente organizado por uma fração da sociedade [...]”.   

Assim, como se deram em todo o país, as economias tradicionais foram primordiais 
para a apropriação e construção do território Potiguar. Variados foram os ciclos econômicos 
pelos quais o país passou cada um com uma organização e contribuição distinta para a 
formação territorial. Tratando-se das economias tradicionais, no Rio Grande do Norte 
especificamente três foram de grande importância para a sua organização territorial. 
Conforme Gomes (1997, p. 21) “Cada elemento dessa trilogia tem, no nosso entendimento, 
um significado específico na construção do território. A cana-de-açúcar – o ponto de partida; a 
pecuária – o elemento de expansão; e o algodão um produto de redefinição”. 
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É importante relembrar que os períodos são essenciais para entender como os 
processos de produção mundial são organizados nos subespaços. Observamos que o segundo 
período histórico marca o começo do processo de formação território Norte-rio-grandense. 
Como ressalta Gomes (2008, p. 21): 

 
Nesse contexto, o Brasil, e particularmente o Rio Grande do Norte, enquanto 
espaço periférico do capital, passou a complementar a produção mercantil 
através da produção de alimentos e matérias-primas em maiores 
quantidades e, portanto, a preços baixos, favorecendo, dessa forma, a 
valorização do capital. 

 
Sendo assim, passaremos, mesmo que resumidamente, a entender como essas três 

atividades econômicas se organizaram e colaboraram para a construção do território potiguar. 
A primeira delas a cana-de-açúcar foi implantada logo após o sistema de capitanias, adotado 
com o intuito de colonizar o país, o sistema não deu certo, apesar de algumas das capitanias 
terem prosperado.  

De acordo com Gomes (1997) ao longo da história as atividades agrícolas foram as que 
mais contribuíram para a fixação do homem a um espaço. Assim, no Rio Grande do Norte essa 
foi à atividade que iniciou esse processo de ocupação territorial, mesmo que de forma 
pontual. Haja vista, sua concentração na faixa litorânea.  

A segunda atividade foi à pecuária que contribuiu para a expansão do território para as 
regiões do agreste e sertão do Estado. Isto ocorreu, pois como exposto por Felipe (2010) a 
concentração de pessoas envolta do engenho demandava por uma produção maior de 
alimentos, principalmente de carne. O rebanho de gado, que servia tanto para alimentação 
quanto como força motriz dos engenhos, não tinha a possibilidade de se desenvolver na 
mesma área ocupada pela atividade canavieira o que levou ao deslocamento do gado para o 
interior do Estado.  

 
Por suas características devastadoras, bem como os altos custos na 
construção de áreas cercadas e as próprias condições naturais, não havia 
possibilidade das atividades da pecuária e do cultivo da cana-de-açúcar 
ocuparem espaços comuns (GOMES, 1997, p. 26).  

 
A partir dessa atividade tem-se um novo arranjo espacial na qual o Estado passa a se 

beneficiar de um território mais integrado que proporcionou novas relações econômicas, 
novas formas de uso e a ampliação do território, onde muitas cidades tiveram o seu 
surgimento atrelado à atividade (GOMES 1997). 

A terceira atividade, o algodão, proporcionou uma redefinição e maior articulação no 
território. No contexto mundial, destaca-se o período da revolução industrial cujo algodão 
constituía-se matéria prima para as indústrias têxteis do período. Gomes (1997) enfatiza que 
os processos de redefinição do território e de articulação desencadeados foram 
extremamente importantes para a comercialização do produto. Além de desencadear o 
processo urbano proporcionando também o surgimento de cidades, para suprir a necessidade 
de mercados para a comercialização do produto, entre elas Macaíba. 

Dessa forma, pode-se destacar a importância dessas atividades econômicas para a 
produção do território e como cada uma contribuiu especificamente, organizando o território 
as suas necessidades. Pois, este “tem de ser adequado ao uso procurado e a produtividade do 
processo produtivo dependente, em grande parte, dessa adequação (SANTOS, 2008, p. 82). 
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Entretanto, essas atividades, assim, como tiveram seu período de auge também entraram em 
decadência. Mas, o importante é compreender as contribuições de cada uma para a formação 
do território. 

 
2.1 Macaíba: A Gênese Territorial a Partir da Economia Tradicional 

 
A análise da evolução socioeconômica de um lugar torna-se interessante à medida que 

um estudo como este proporciona a compreensão de sua formação e das transformações 
espaciais ocorridas ao longo dos processos. Estes proporcionam ao espaço mudanças; 
passando a ser entendido, portanto, como “uma realidade objetiva, um produto social em 
permanente transformação” (SANTOS, 2008, p. 67). As atividades econômicas têm um papel 
primordial nessa transformação espacial. Sendo assim, vejamos como as atividades 
tradicionais, que foram destacadas em escala maior, contribuíram para o surgimento de 
Macaíba. 

O Município localiza-se a 14 km da capital do Rio Grande do Norte, Natal, tem 
aproximadamente 70 mil habitantes e uma área bastante expressiva, cerca de 500 km². (IBGE, 
2010). Estando entre os dez municípios que compõe a Região Metropolitana de Natal.  (figura 
1). 

 

 
Figura 1: Em vermelho o municípios de Macaíba 

Fonte: www.RioGrandedoNorte_Municip_Macaiba.svg 
 
Assim, como se deu em uma escala maior, espaço Norte-rio-grandense, a cidade tem 

os primeiros passos para sua ocupação a partir da atividade canavieira, isso se deu por causa 
da sua posição geográfica que se beneficia do Rio Jundiaí. Felipe (2010, p. 21) destaca que 
após a expulsão dos Holandeses “o Rio Grande do Norte retoma a produção de açúcar que 
conhece um momento de expansão, quando, em 1775, já registrava 27 engenhos e 
engenhocas espalhadas pelo litoral, próximos às várzeas terminais dos rios: Curimataú, 
Jundiaí, Potengi e Ceará-Mirim”. 

Próximo ao rio Jundiaí existia o engenho do Ferreiro Torto que segundo Dantas 
(1985, p. 25) “desde 1603, os sítios Ferreiro Torto e Uruaçu, sendo que o primeiro, a partir de 
1630, possuindo um engenho bangüê, que anualmente produzia cerca de cinqüenta mil quilos 
de açúcar. Ambos colhiam farinha de mandioca e milho, além de criar gado (...)”. Atualmente 
é um patrimônio histórico de Macaíba (figura 2).  
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Figura 2: Solar Ferreiro Torto 

Fonte: http://www.trampolimdavitoria.com 
 
A criação de gado e a agricultura de subsistência eram uma realidade pertencente no 

primeiro momento nas proximidades dos engenhos. Nesse período, o povoado que na 
localidade se instalou dá início os primeiros passos para a produção do território e mesmo 
com o fim do cultivo da cana-de-açúcar em Macaíba, a cidade ainda participava das outras 
instâncias da produção como a comercialização e a circulação deste produto. 

É necessário lembrar que, conforme Santos (2008), só a produção tem a relação direta 
com o lugar e dele adquiri as condições necessárias para a sua realização. Assim, a 
importância que cada processo teve em cada momento e para cada caso particular ajuda a 
compreender a organização do espaço. Fazendo-nos entender que para apreender a 
organização espacial atual de Macaíba é necessário analisar os processos que contribuíram 
para sua formação.  

  Portanto, a atividade canavieira, que pelo litoral foi implantada, contribuiu para a 
instalação de equipamentos necessários a produção, a comercialização e a circulação do 
produto sobre o território. Em Macaíba os primeiros equipamentos a serem instalados foram 
o engenho Jundiaí e o armazém para estocar o produto para a sua comercialização. O 
engenho Foi instalado na fazenda de plantação e criação de gado cuja propriedade era de 
Francisco Bandeira tendo sido um dos primeiros equipamentos a ser construído (DANTAS, 
1985).  A importância da instalação desses equipamentos neste espaço se dá à medida que 
eles passam a representar em seu aspecto visível como uma forma geográfica, ou seja, 
representam frações do social, não sendo apenas formas, mas formas-conteúdos (SANTOS, 
2008). 

A atividade canavieira entra em decadência e, com já se sabe, a pecuária ganha 
destaque na economia. Com a crescente demanda por carne-seca, solicitada por outros 
Estados, a uma expansão na criação de gado e o surgimento de oficinas de carne-seca. “Essa 
atividade espalhava-se por outras regiões do território potiguar, destacando-se a oficina de 
carne-seca, em Macaíba, às margens do Rio Jundiaí” (FELIPE, 2010, p. 22). Macaíba passa a 
ganhar novas formas-conteúdos, um passo a mais para a sua formação espacial. Além, de 
torna-se um local de apoio para os vaqueiros que traziam o gado do interior para o litoral do 
Estado. 

A avaliação feita pelo autor em tela é que até o século XVIII a economia estadual 
resumia-se a produção de açúcar e a criação de gado, ao comércio que se realizava dos 
produtos derivados do gado (couros e peles) e ainda à produção de sal, mesmo que 
incipiente.  
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Entretanto, como já referido, a atividade algodoeira ganha espaço após o declínio da 
pecuária. E mais uma vez Macaíba participa da economia, não como um espaço, 
propriamente de produção do algodão, mas como um espaço de circulação e comercialização. 
A pesar de que, para Santos (2008, p. 81) ”o processo direto de produção é, mais que outras 
instâncias produtivas (circulação, repartição, consumo), tributário de um pedaço de 
território”. Mas, mesmo que o território de Macaíba não tenha sido tributário direto da 
produção do algodão, o seu surgimento como cidade propriamente dita se dá durante esta 
atividade. 

Com efeito, Macaíba é beneficiada com o descaroçador de algodão, conforme Felipe et 
al (2006, p. 23) “os descaroçadores pertenciam quase sempre a comerciantes instalados nas 
povoações e essas, por sua vez, se tornavam o ponto de convergência de produtores nos dias 
de feira, contribuindo para o seu desenvolvimento”. Essa situação também se reflete em 
Macaíba. Já que, o descaroçador pertencia ao Senhor Fabrício Gomes Pedrosa, grande 
comerciante. 

Esse quadro impulsionou ao pequeno povoado a se transformar em cidade. E assim, no 
final do século XIX, precisamente no dia 27 de outubro de 1877, através da Lei 801, a Vila de 
Coité foi elevada à categoria de Município, denominando-se Município de Macaíba.  

É importânte que se considere que ao longo desses processos a cidade conheceu uma 
evolução socioeconomica e que entendê-la é essencial para a compreensão de como esses 
processos foram se geografizando ao longo do periodos. Conforme, Santos (2008, p. 83) “o 
movimento dialético entre forma e conteúdo é igual ao movimento do todo social apreendido 
na realidade geográfica. As mudanças ocorrem de acordo com o período”.  

As economias tradicionais foram dessa forma de extrema importância para a produção 
do território potiguar e especificamente pode-se ver como elas se espacializaram no território 
macaibense, os equipamentos instalados e a contribuição do mesmo para a evolução 
socioeconômica do município proporcionaram uma organização do espaço adequando-o às 
necessidades de cada atividade. 

Relações sociais foram estabelecidas e dinâmicas econômicas e políticas devolvidas, 
uma cultura gerada e um território constituído. Por isso, o espaço deve ser considerado como 
“uma instância social, ao mesmo tempo em que as demais, ou seja, econômica, cultural-
ideológica isso significa que o espaço como instância contém e é contido pelas demais” 
(SANTOS, 2008, p. 11). 

 
3. AS ECONOMIAS MODERNAS NO ESTADO E (RE)PRODUÇÃO ESPACIAL 

 
As economias tradicionais entraram em crise e o Rio Grande do Norte passa a encontra 

alternativas econômicas em outras atividades tais como: a industrialização, fruticultura 
irrigada, produção de sal, turismo, mineração, o petróleo entre outras. Entretanto, essas 
atividades foram implantadas de forma gradativa, mas que mesmo de forma incipiente, 
mostraram-se como pontos de esperança para alavancar a economia potiguar. 

De acordo com Felipe (2010) as primeiras reações do Estado para encontrar soluções 
para a crise instaurada pela falência das economias tradicionais foram: implantar um processo 
de industrialização, principalmente voltadas para o segmento têxtil. Esse processo obteve 
incentivos fiscais por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
criando o Polo Têxtil que atraiu muitas empresas para o Estado. A segunda reação, segundo o 
autor em tela, foi a implementação de programas habitacionais, que dinamizaram a produção 
de produtos (tijolos, cal, telhas e cimento) que subsidiam a construção civil.  
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 O setor terciário ganha destaque e, sobretudo, o comércio impulsiona ainda mais um 
processo de urbanização. As cidades, nesse novo contexto, passam a ser o palco principal, 
pelo menos para maioria das atividades. Essa situação é um reflexo das ações externas e uma 
tendência a todos os países subdesenvolvidos, já que: 
 

O papel do setor terciário é muito grande no processo geral de 
desenvolvimento e, em particular, no desenvolvimento urbano, em países 
subdesenvolvidos. Nas cidades pequenas ou nos embriões urbanos, no meio 
tradicional, a classe de funcionários constitui um dos raros exemplos desse 
terciário evoluído que, sem duvida nenhuma, tem um papel motor. Na vida 
urbana e regional, o terciário evoluído toma uma força social e econômica 
motora (SANTOS, 2008, p. 111). 
 

 Assim, no Rio Grande do Norte uma nova dinâmica espacial se estabelece, uma vez 
que, os territórios são reorganizados para atender as novas instâncias da produção. Para isso 
lhe é acrescido infraestrutura que permita o fluxo de pessoas e mercadorias, e o aumento de 
serviços públicos.  Sob essa perspectiva, Felipe (2010, p. 59) ressalta que “as políticas publicas 
que criam estradas, o telefone internacional, o banco, os conjuntos habitacionais, as 
inovações que revitalizam a cidade reforçando o seu poder e sua capacidade de influência, 
geram funções de serviço [...]” que irá criar, por consequência, uma maior atração, 
principalmente da população da Zona Rural, pela cidade. 

No entanto, vale ressaltar que não se quer com isso, colocar o aumento do número 
pessoas nas cidades como indicador de uma urbanização, mas apenas como um dado 
colaborador para a análise das transformações existentes, uma vez que, para Carlos (2007, 
p.105), “as relações sociais se realizam concretamente enquanto relações espaciais, e, neste 
sentido, a análise do espaço aponta um processo de produção/reprodução da sociedade em 
sua totalidade”.  Sendo assim, deve-se ir bem mais além do que uma análise dos números da 
população e sim a partir das relações espaciais pela sociedade estabelecida. Além disso, o 
número da população urbana representa bem mais do que apenas uma concentração 
demográfica. 

 
Nesses termos, não se trata apenas de concentração demográfica, mas de 
concentração em si, e constituída de forma muito mais ampla, porque 
compreende o adensamento não apenas de pessoa, mas de obras, de 
objetos, de infra-estrutura, de equipamentos, de edificações, de 
acontecimentos, de idéias, de valores, de possibilidades etc. (SPOSITO 2006, 
p.113). 

 
 Não nós deteremos a cada atividade, supracitadas especificamente, porque para o 
objetivo deste trabalho basta entender que a partir da crise das economias tradicionais, novas 
economias foram se instalando no Estado, outras se modernizaram, como a atividade 
salineira, e que adequaram o território as suas necessidades, gerando transformações 
espaciais importantes, como o processo de urbanização, tendo em vista a quantidade de 
pessoas que saíram da Zona Rural e foram para as cidades, principalmente a capital. Dessa 
forma, “a concentração da população nas cidades gera novas contradições, transformando as 
cidades no locus do conflito social” (Felipe, 2010, p. 61). 
 Sendo assim, deve-se acrescentar que, em Macaíba, nem todas as atividades 
modernas, que se instalaram no Estado, contribuíram para o contínuo processo de (re) 
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produção do espaço. Contudo, veremos como a cidade participa desse novo contexto em que 
se encontra o Rio Grande do Norte. 
 
3.1 Macaíba: As Economias Modernas e as Mudanças Espaciais 

 
As consequências geradas com a decadência da economia tradicional também foram 

sentidas em nível local, Macaíba assim, conheceu após seu período de expansão uma fase de 
“estagnação econômica”. O seu período de expansão se deu necessariamente conforme 
Dantas (1985, p. 42) por “se situar entre os Rios Jundiaí e Potengi e as vizinhanças como vales 
do Cearamirim e do Mipibu, até as inúmeras condições que obrigavam, a outras áreas do 
interior, a só alcançarem a capital da província e posteriormente Estados, por seu intermédio”  

O fim de seu período áureo vem com a retirada do porto de seu território e, atribui-se 
também, a criação das estradas de rodagem. Macaíba perde, dessa forma, o seu papel de 
entreposto comercial. Para Dantas (1985, p. 47) “ironicamente fatores que em outras partes 
determinaram progresso e riqueza, como estrada de ferro e rodagem [...] para Macaíba 
foram determinantes do seu empobrecimento”. Isso se deu porque “o sistema procura 
impor modernizações [...] os espaços atingidos são aqueles que respondem, em um dado 
momento, às necessidades de funcionamento ou crescimento do sistema” (SANTOS, 2008, p. 
40). Por isso, nem todos os espaços são atingidos por modernizações da mesma forma 
colocando aqueles que as recebe em um patamar privilegiado.  

Macaíba por um tempo não obteve grandes crescimentos economicamente e as 
atividades que no município eram praticadas restringiam-se a agricultura e ao setor 
terciário, representado por alguns funcionários públicos e pelo comércio, boa parte 
informal. Essa realidade começa a se esvaecer com a instalação de infraestrutura e 
equipamentos como (estradas, telefone, posto de saúde, rede escolar) que na década de 
1970, para o município, representou um possível recomeço, pois impulsionou o comércio.  

Assim, a cidade experimenta um processo de urbanização, impulsionado tanto pelo 
comércio quanto por pequenas fábricas que começam a se instalar em seu território. Outro 
fator relevante e a sua proximidade com a capital, participando assim, da região 
metropolitana ela passa a se beneficiar das modernizações implantadas nas regiões 
próximas.  

E na década de 1990 é instalado o Centro Industrial Avançado (CIA) de Macaíba 
aprovado pela Lei 7.070 de 1997, que acarretou a vinda de muitas indústrias para o seu 
perímetro urbano. Essa atividade é grande consumidora do espaço urbano, contribuindo 
dessa forma, ainda mais para o crescimento do espaço urbano. 

 A população do município aumentou é com ela a construção civil, que tem estimulado o 
surgimento de condomínios tanto horizontais quanto verticais. Nem sempre acessível a todos, 
uma vez que, conforme Corrêa, o sistema capitalista atual torna a habitação um bem cujo 
acesso é seletivo. E, portanto, “parcela enorme da população não tem acesso, que dizer, não 
possui renda para pagar o aluguel de uma habitação decente, e muito menos, comprar um 
imóvel” (CORRÊA, 1986, p. 29). 

Outra atividade que tem se destacado é o comércio (figura 3), apesar de não ser uma 
prática recente no município, a forma como vem expandindo-se e reorganizado no espaço 
constitui-se em uma nova fase dessa atividade, apropriando-se de novos territórios e 
produzindo uma nova dinâmica, uma vez que novos serviços são oferecidos como: corretoras, 
serviços de saúde, serviços gráficos, de manutenção de equipamentos (computadores, 
impressoras entre outros), serviços antes apenas ofertados na capital. 
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Como observado nas figuras acima, o crescimento do comércio não foi acompanhado 
por uma infrasestrutura adequada, as ruas são estreitas para o fluxo de pessoas e carros, não 
há locais para estacionamentos. Mas apesar disto, é a atividade que mais gera renda e 
empregos, mesmo que informais, contribuindo de forma significativa para o PIB do município 
(gráfico 1). 
 

Gráfico 1 - Produto Interno Produto (PIB) de Macaíba 

 
                         Fonte: IBGE 2010 

 
É importante ressaltar ao que se refere às indústrias, como pode ser observado, apesar 

de se constituir em um processo novo para o município tendo em vista que a sua formação 
socioespacial esteve atrelada ao comércio e a agricultura, essa atividade também tem 
contribuído significativamente para o PIB e para as mudanças espaciais, sobretudo, com a 
instalação de novos equipamentos e/ou melhoramentos dos já existentes para atenderem a 
necessidade de circulação das empresas, uma vez que, “não basta produzir muito [...] é 
indispensável transformar as massa produzidas em fluxos” (SANTOS, 2008, p. 83). 

 Diante desse contexto e, sob um olhar geográfico na economia potiguar, conforme 
Felipe (2010, p. 52) “cabe uma prospectiva nos territórios projetados: o aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante; as zonas de processamento de exportação de Açu e Macaíba”. E 
precisamente sobre esta última, a nova ponte sobre o rio Jundiaí e a construção de um 
complexo rodoviário, que integrará todos os municípios da RMN, além de utilizará, para 
escoar sua produção, o novo aeroporto. 

Dessa forma, torna-se perceptivel que Macaíba, por está iserida na RMN, acompanha 
uma tendência do Brasil, que são as especializações do território “do ponto de vista da 
produção material, assim criadas, são raízes das complementaridades regionais [...] essas 
complementaridades fazem com que, em consequência, criem-se nescessidades de 
circulação[...]”(SANTOS, 2005, p. 44). Sendo assim, será que não estaria havendo uma 
refuncinalização desse território cuja tendência é ser industrial. 

Desse modo, pode-se perceber como a economia tem produzido territórios e como 
estes tem sido reproduzido ao longo dos processos. Macaíba em sua configuração espacial 
representa todos os processos sociais, ocorridos ao longo do tempo. Uma cidade que tem 
crecido consideravelmente, mas que infelizmente representa, também, um espaço de 
exclusão e de desorganização, principalmente do seu espaço urbano, uma vez que, o seu 
crescimento urbano ocorre de forma desordenada. Além disso, esse crescimento está calcado 
no setor secundário, alavancado pela formação de um pólo industrial, e terciário, parece 
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negar o espaço rural calcado em uma agricultura atrasada, que pouco tem contribuído no 
sustento de boa parte dos seus habitantes.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os elementos espaciais relacionam-se de maneira diferente em cada lugar, produzindo 

subespaços. Macaíba, assim, compartilhou do processo de formação territorial do Estado ao 
mesmo tempo em que o seu era formado, portanto, uma história dentro da história cujo 
palco principal é o seu território no qual o processo de produção foi tributário. Segundo 
Santos (2008, p. 71) “a história é uma totalidade em movimento, um processo dinâmico cujas 
partes colidem continuamente para produzir cada novo momento”.  

O trabalho objetivou analisar a formação espacial de Macaíba a partir da economia 
tradicional e as mudanças ocasionadas pelas novas economias instaladas no município. No 
qual pode verificar que as atividades tradicionais assim como foram importantes para o 
processo de produção territorial do Estado foram para Macaíba, guardadas as proporções e as 
particularidades com que cada atividade utilizava as porções do território. Dessa forma, 
observou-se como a cada atividade da trilogia: cana-de-açúcar, pecuária e algodão, os 
territórios eram adequados na dialética economia e território.  

Outro ponto, que foi privilegiado neste trabalho perpassa pela crise que as economias 
tradicionais sofreram e como os espaços foram afetados. Bem como, o surgimento de 
economias modernas. Na qual, se pode verificar que em Macaíba precisamente duas 
(Indústria e Comércio), entre as economias citadas, estão sendo responsáveis pela reprodução 
e um novo arranjo territorial, que promovem novas dinâmicas e novos processos espaciais, 
como a urbanização, uma vez que, neste novo período as atividades econômicas modernas, 
em Macaíba, voltam-se para o espaço urbano realizando o adensamento de pessoas 
equipamentos, infraestrutura e edificações no município. 

Destarte, entender o processo de formação do território a partir das atividades 
econômicas tradicionais e a reprodução a partir das atividades modernas é essencial à medida 
que a análise proporciona a compreensão do lugar em sua totalidade a partir de eventos 
realizados em escala maior e como reflexo das ações do passado e das que são realizadas no 
presente.  
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RESUMO  
Povos da antiguidade já tinham conhecimento sobre o 
que hoje constitui a principal fonte de energia.  O fato 
de o petróleo não ser um recurso renovável, e trazer 
perspectivas de lucros cada vez maiores, fizeram com 
que o combustível se tornasse um elemento causador 
de grandes mudanças geopolíticas e socioeconômicas 
em todo o mundo. Por essa razão, o petróleo já foi a 
causa de algumas guerras. O combustível se tornou 
ainda mais valorizado após a criação, no Oriente 
Médio, da Opep (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo), que nasceu com o fim de 
controlar preços e volumes de produção. O Petróleo 
no Brasil apareceu em meados de 1864, mas em 
pequenas escalas. Para atingir o auge foram anos e 

anos de pesquisas, descobertas e escândalos. No final 
do século XIX começaram as especulações sobre a 
existência de petróleo no Rio Grande do Norte, mas 
somente no ano de 1943 que começaram as 
pesquisas. Após a descoberta, por acaso, de petróleo 
em Mossoró, o interesse da Petrobras aumentou e 
geólogos foram enviados ao local para realizarem 
pesquisas. Nas primeiras tentativas não obtiveram 
bons resultados, mas com o tempo, a produção e os 
números de poços foram aumentando 
progressivamente e, atualmente o Estado do Rio 
Grande do Norte é um dos maiores produtores de 
petróleo do Brasil. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: história, petróleo, lobato, Brasil, Mossoró. 

 

THE HISTORY OF OIL IN THE BRAZIL AND IN THE WORLD 

ABSTRACT  
Ancient people had knowledge of what now 
constitutes the main source of energy. The fact that 
oil is not a renewable resource, and bring prospects 
for increasing profits, caused the fuel to become a 
major causal factor of geopolitical and socioeconomic 
changes in the world. For this reason, the oil has been 
the cause of some wars. The fuel has become even 
more valuable after creation, the Middle East, OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting Countries), who 
was born in order to control prices and production 
volumes. The oil appeared in Brazil in mid-1864, but 
on small scales. To reach the pinnacle were years and 

years of research, discoveries and scandals. At the 
end of the nineteenth century began the speculation 
about the existence of oil in Rio Grande do Norte, but 
only in 1943 that began the research. After the 
discovery by chance of oil in Mossoró, interest has 
increased and Petrobras geologists were sent in to 
conduct research. The first attempts did not achieve 
good results, but over time, production wells and the 
numbers were increasing steadily and currently the 
state of Rio Grande do Norte is one of the largest oil 
producers in Brazil. 
 

 

 KEY-WORDS: history, oil, lobato, Brazil, Mossoró. 
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A História do petróleo no Mundo 

INTRODUÇÃO 
O uso do petróleo não se iniciou com a Revolução Industrial, bem como no auge da 

indústria automobilística. Estudiosos apontam registros históricos da utilização do petróleo 
que remontam a 4000 a.C.  

Os povos da Mesopotâmia, do Egito, e da Pérsia já utilizavam o betume para 
pavimentação de estradas, calafetação de grandes construções, aquecimento e iluminação de 
casas. 

No Antigo Testamento é mencionada a utilização do betume, a forma mais sólida do 
petróleo, em construções como a Arca de Noé. No início da era cristã, os árabes davam ao 
petróleo fins bélicos e de iluminação. Na maioria das vezes, o petróleo aproveitado pelas 
civilizações antigas era aquele que aflorava na superfície do solo. (O Petróleo – Exposição 
Permanente: catálogo. 1985a. 43p.) 

A moderna indústria petrolífera data de meados do século XIX. Em agosto de 1859 o 
americano Edwin Drake, perfurou o primeiro poço, a procura do petróleo, nos Estados Unidos. 

Até o final do século XIX, os Estados Unidos dominaram praticamente sozinhos o 
comércio mundial de petróleo, devido, em grande parte, à atuação do empresário John D. 
Rockefeller que criou a primeira grande empresa de petróleo. 

A 1º Guerra Mundial pôs em evidência a importância estratégica do petróleo. E diante 
de muitas guerras a principal fonte de energia mundial entra em crise, conseqüentemente os 
países dependentes do petróleo intensificaram as buscas de fontes de energias alternativas.  

Na 2º Guerra Mundial (1939 – 1945), aviões e tanques eram movidos com os derivados 
do petróleo. Explosivos precisavam de tolueno e glicerina da indústria petroquímica, que se 
desenvolve muito nesse período. Em meados da década de 50 e 60, mudanças políticas e 
econômicas no mundo incentivaram sentimentos nacionalistas. Concessões para a exploração 
foram canceladas. Foi, então, criada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo, com a função de controlar os preços exercidos pelas empresas internacionais. 

Entre os acontecimentos mais importantes no Brasil estão: o primeiro poço de petróleo 
encontrado em Lobato na Bahia; o livro O Escândalo do petróleo escrito por Monteiro Lobato; 
a campanha O Petróleo é Nosso; o campo petrolífero de Candeias, também na Bahia; a 
Petrobrás; o CNP; a Bacia de Campos, de grande importância para o país; e o pré-sal que ainda 
está em processo de pesquisas. (WORDPRESS, 2003a) 

O estado do RN atualmente é um dos maiores produtores de Petróleo e Gás do Brasil, e 
por esse motivo é um dos estados que possui uma refinaria de médio porte, a refinaria Clara 
Camarão que se localiza no município de Guamaré. Entretanto, inicialmente houve a 
necessidade de pessoas de grande influencia insistirem para que o governo, a Petrobras ou 
outra empresa realizassem pesquisa na região. Antes mesmo de anunciar oficialmente a 
descoberta de petróleo em varias regiões do RN, muitos escritores já haviam publicado vários 
trabalhos nos quais eles citavam sobre a possibilidade de encontrar petróleo em varia regiões 
do nosso estado, pois a bacia aqui existente possuía varias características favoráveis para o 
seu desenvolvimento. Mas foi somente com a descoberta, por acaso, da existência desse óleo 
negro no município de Macau e principalmente em Mossoró que gerou maior interesse no 
Estado pela Petrobras, a partir desse fato começou as pesquisas no estado, só que as 
primeiras obtiveram bom resultados, mas esse fato não fez com que a Petrobras desistisse do 
nosso estado. 
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1. A História do Petróleo no Mundo 

Há diversas teorias sobre o surgimento do petróleo, no entanto, a mais aceita entre os 
geólogos, é a de que ele é oriundo de substâncias de natureza orgânica (plâncton marinho e 
lacustre; algas, diatomáceas, peixes, moluscos, plantas superiores, etc.) sofrendo 
transformações químicas ao longo de milhares de anos. Com base nessa teoria da origem do 
petróleo, o mesmo deverá ser encontrado com maior possibilidade nas áreas em que, no 
decorrer de diferentes eras geológicas, houve deposição de rochas sedimentares e 
acumulação de restos orgânicos. 

O petróleo tem seus primeiros registros históricos há 4000 anos a.C. O livro do Antigo 
Testamento faz referência ao emprego do betume na construção da Arca de Noé e da Torre 
de Babel, mas estudos arqueológicos demonstram que o petróleo já vinha sendo utilizado há 
quase 6 mil anos. Povos do antigo Egito, da Mesopotâmia e da Pérsia empregavam o betume 
para pavimentar estradas, calafetar as grandes construções da época, aquecer, iluminar suas 
casas, bem como lubrificantes e até Laxativo. (O Petróleo – Exposição Permanente: catálogo. 
1985b. 43p.) 

Na China do século II d.C., se obtinha petróleo a uma profundidade de 1000m de 
profundidade, que era utilizado para a iluminação. Muito antes da descoberta do Novo 
Mundo, os incas e astecas utilizavam o betume para pavimentar estradas.  
Alexandre, O Grande, em uma de suas expedições de conquista a Ásia Menor (Oriente Médio), 
observou a presença de chamas surgidas da terra e de uma fonte de combustível que chegava 
a formar um lago. A explicação desse fenômeno está na capacidade de migração de petróleo. 

Por ser impermeável, quando o petróleo não encontra formações rochosas, que o 
armazene em alçapões, sua movimentação é constante. Por isso, às vezes, ele acaba 
aflorando. O que se denomina exsudação. E dessa forma os povos da Antiguidade acharam o 
petróleo e lhe deram as primeiras utilizações. 

O uso bélico (óleo inflamado) teve inicio na era cristã, pelos árabes, que o utilizavam 
ainda na iluminação. Há registros de que o petróleo de Baku, no Azerbaijão, já era produzido 
em escala comercial. 

Em 1742, na Alsácia, França, o petróleo foi minerado pela primeira vez. Em 1859, deu-se 
início ao seu aproveitamento industrial em Titusville, Pensilvânia, EUA. Ali, o ex-maquinista 
Edwin Drake encontrou petróleo a uma profundidade de cerca de 21m, (ao contrário das 
escavações realizadas hoje, que chegam a milhares de metros) e instalou junto ao poço uma 
refinaria rudimentar que produzia querosene. Começou o que poderia de chamar de corrida 
do ouro negro, com perfurações em várias partes do mundo, mas principalmente, nos Estados 
Unidos.  

No século XIX, o petróleo substituiria os demais combustíveis, inclusive o principal deles, 
o carvão. Os óleos de rícino e de baleia, largamente utilizados na iluminação, em 1861, foram 
substituídos pelo querosene, até então, o principal produto derivado do petróleo. (O Petróleo 
– Exposição Permanente: catálogo. 1985c. 43p.) 
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Figura 1 – Edwin Drake (de cartola), ao lado a torre da casa de máquinas, em Titusville. Era o 

início da moderna indústria do petróleo. 
 Em 1870, um contador chamado John Rockfeller fundou a primeira grande empresa de 
petróleo, a Standard Oil. A Standard Oil transformou-se na maior empresa de petróleo do 
mundo. Numerosos concorrentes foram absorvidos, a produção aumentou e os preços 
tornaram-se competitivos.  No início da década de 1880, a Standard Oil e suas dependentes 
controlavam cerca de 90% das refinarias americanas. Hoje ela detem 86,9% dos poços de 
petróleo. A empresa deu origem a gigantes, como Exxon, Mobil e Chevron. 
Em 1885, o petróleo foi descoberto na ilha de Sumatra (atual Indonésia). A virada do século 
marcou o início das operações das multinacionais nos dias de hoje. 
 O negócio do petróleo apresentava perspectivas de lucros cada vez maiores. Mas suas 
múltiplas atividades, pesquisa, refino, produção, transporte e distribuição, exigiam 
investimentos elevados. A combinação desses fatores levou à formação de grandes grupos 
dedicados a sua exploração. Em 1901, as descobertas de extensas jazidas no Texas deu lugar à 
formação de companhias de petróleo que rapidamente se tornariam grandes grupos. Em 
1909, a Anglo Persian Oil Company (atual British Petroleum) inicia suas atividades em ampla 
concessão no sul da Pérsia (atual Irã). A British Petroleum é uma empresa multinacional 
sediada no Reino Unido que opera no setor de energia, sobretudo de petróleo e gás. A BP é a 
responsável pelo lançamento de milhares de barris de petróleo no Golfo do México e, desde 
20 de abril de 2010, nos Estados Unidos. 

A invenção dos motores a explosão, em 1887, foi um dos fatores determinantes da 
futura indústria petrolífera. Na fase em que do petróleo só se aproveitava o querosene 
iluminante e os óleos lubrificantes, a gasolina era descartada por ser considerada um 
explosivo perigoso. No fim do século XIX, já se extraia petróleo em dez países. Em 1908, foi 
lançado o modelo Ford T, marco na moderna indústria do automóvel.  

O projeto do carro e a linha de produção influenciaram a sociedade e gerou a produção 
em série conceituada de fordismo. O carro “Modelo T” foi lançado com o preço de 825,00 
dólares. (SHAH, 2007) 

Com o aumento da iluminação elétrica e o advento dos motores a explosão, as vendas 
de gasolina superaram as de querosene, surgindo os primeiros postos de serviço nas cidades. 

Começava a era da gasolina e do diesel.  
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Em meados da década de 20 e nos primeiros anos da década de 30 marcaram o início de 
uma revolução na produção de consumo de petróleo. No setor de produção, a aplicação de 
conhecimentos da Geofísica e da Geologia forneceu a base teórica para as atividades de 
prospecção. O refino se sofisticou e o surgimento da indústria petroquímica permitiu a 
elaboração de novos produtos derivados do petróleo que passaram a serem utilizados na 
fabricação de plásticos, fios sintéticos, fertilizantes, detergentes, entre outros produtos. 

Em 1922, a Shell descobre um poço gigante em Maracaibo, na Venezuela. 
(ATUALIDADES, 2008a) 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) intensificou a fabricação de veículos 
motorizados e consequentemente, a demanda de gasolina. Em 1920, o petróleo representava 
15% da energia mundial. E desse ano em diante o mundo passa a consumir quantidades cada 
vez maiores desse novo combustível. Em 1938, 30% da energia mundial tinha o petróleo como 
fonte. Em 1939, o mundo ingressava na Segunda Guerra Mundial. (HENRIQUES, 2003a). 
Aviões e tanques tinham como combustível, os derivados do petróleo. A partir de 1945, fim da 
Segunda Guerra, a grande maioria das nações teve seu crescimento econômico apoiado na 
utilização do petróleo e do gás natural como fontes de energia. Em 1950, essa produção já era 
quase setecentas vezes maior do que em 1939.  

Novas e gigantescas descobertas ocorreram ao longo dos anos 50 e 60, percebíveis em 
nações do Oriente Médio, África do Norte, México e Venezuela. Já em 1961, o petróleo e o 
gás natural suplantaram o carvão de pedra como principal fonte de energia mundial. O preço 
do petróleo continuava baixo. Os países produtores passaram a administrar a produção do 
seu petróleo, criando suas respectivas empresas estatais. 

Em 1960, em Bagdá, numa reação ao controle de preços exercidos pelos grandes 
consórcios internacionais, (as chamadas "Sete irmãs": Standard Oil, Royal Dutch Shell, Mobil, 
Gulf, BP e Standard Oil da California),  a Arábia Saudita, o Iraque, a Venezuela, o Kuwait e o Irã 
criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo(OPEP). E à medida que o consumo 
de petróleo continuava aumentando, 50% da energia mundial em 1967, crescia também a 
importância dessa Organização. Em 1973, cerca de dois terços da energia consumida no 
mundo tinha como fonte de energia, o petróleo e o gás natural.  

 
Figura 2 – Líderes dos Países integrantes da OPEP 

Atualmente, os dez maiores produtores de petróleo do mundo são: Arábia Saudita, 
Rússia, Estados Unidos, Irã, China, México, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e 
Noruega. (ATUALIDADES, 2008b) 

O crescimento industrial da década de 60, apoiado numa energia de baixo custo, que 
beneficiou principalmente países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, começou a 
decrescer no início da década de 70. A crise do petróleo provoca o chamado “primeiro grande 
choque” com a Guerra do Yon Kippur. Em outubro de 1973, grande parte da nação judaica se 
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encontrava ocupada com os preparativos do “Yom Kippur”, um importante feriado também 
conhecido como o “dia do perdão”. Talvez por ironia ou razões estratégicas, Egito e Síria 
iniciaram um pesado ataque militar abrindo fogo contra os postos israelenses que protegiam 
a região de Suez, importante rota para o petróleo do Oriente Médio. Em questão de minutos, 
os exércitos israelenses receberam uma verdadeira saraivada de granadas. 

 
Figura 3 – Canal de Suez 

Em 1973, o petróleo da OPEP aumentou 70% e o preço do barril ultrapassa os 5 dólares. 
A partir de janeiro de 1974 alcança 11,65 dólares. 

Em 1979, inicia-se “segundo grande choque”, provocado pela revolução iraniana e a 
Guerra Irã-Iraque. Preço sai de U$ 13 para U$ 34 o barril.  A crise política no Irã e a guerra Irã-
Iraque, levaram o preço do petróleo a dar um novo salto. Em 1980, o petróleo chegou aos 30 
dólares o barril. (HENRIQUES, 2003b) 

Os programas alternativos, como o álcool no Brasil, determinaram que a participação do 
petróleo e do gás natural como fontes de energia mundial se mantivesse praticamente a 
mesma de 1973. 

2. O Petróleo no Brasil 
O primeiro interesse pelo petróleo no Brasil ocorreu em 1864 quando o Inglês Thomas 

Denny Sargent obteve uma concessão para extrair petróleo e outros minerais na Bahia. Mas a 
primeira sondagem ocorreu em São Paulo, entre 1892-1896, por Eugênio Ferreira de 
Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros; contudo, o 
poço jorrou somente água sulfurosa. (O Petróleo – Exposição Permanente: catálogo. 1985. 
43p.) 

Monteiro Lobato entra na história com seu livro O Escândalo do Petróleo, que alegava 
que o governo não perfurava e não permitia que perfurassem, pois foi à época em que 
Getúlio Vargas não estava mais dando concessões, pois ocorreram vários poços perfurados 
sem sucesso em alguns estados. Mas o Engenheiro Agrônomo Manoel Inácio Bastos, 
pesquisando nos arredores de Lobato na Bahia, tomou conhecimento que os moradores 
usavam uma lama preta, oleosa para iluminar utilizar em suas lamparinas. A partir de então, 
retornou ao local por várias vezes para continuar pesquisando e coletando amostras. Em 1932 
viajou até o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Presidente Getúlio Vargas, a quem 
entregou o relatório sobre a ocorrência de Lobato. Depois disso, a exploração tomou novo 
rumo e a área de Lobato passou a ser considerada prioritária pelo próprio governo. (SOUZA, 
20--?) 
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Figura 4 - Oscar Cordeiro, pioneiro da exploração do petróleo no Brasil, diante do poço de 

Lobato, na Bahia, nos anos 30. 
Logo depois, ocorreram novas descobertas no Recôncavo Baiano, gerando assim a 

criação do CNP e a campanha O Petróleo é Nosso. 
2.1 CNP: O conselho Nacional do Petróleo 

 Em 1938 foi criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), para avaliar os pedidos de 
pesquisa e lavra de jazidas de petróleo. Foi este decreto que regulou as atividades de 
importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo e derivados e o 
funcionamento da indústria do refino e também o abastecimento público do petróleo.  

Logo após sua criação foi ampliada as pesquisas na Bahia. E em abril de 1941 foi 
perfurado um poço no Recôncavo Baiano que deu origem ao primeiro campo produtor 
chamado de Candeias. Atualmente o CNP é Agência Nacional do Petróleo (ANP). 
(WORDPRESS, 2003b) 

2.2 Campanha O Petróleo é nosso 
Em 1938 foi promulgada a lei n° 336, a qual estabeleceu que toda atividade petrolífera 

realizada em território nacional é privativa de brasileiros. Isto gerou uma grande discussão, 
uma vez que após a descoberta dos primeiros campos do Recôncavo muitos estrangeiros 
queriam participar das atividades de exploração, foi quando veio, em 1946, uma nova lei que 
contrariava a vigente, por permitir que as sociedades se organizassem no país, 
independentemente da origem do capital, e atuassem também na exploração. (LUCCHESI, 
2002a) 

Foi nesse ponto da história que os nacionalistas entraram com sua campanha O Petróleo 
é Nosso, promovida pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, 
sendo uma das mais polêmicas da história do Brasil republicano. Dessa forma, o país dividiu-
se entre os que achavam que o petróleo deveria ser explorado exclusivamente por uma 
empresa estatal brasileira e aqueles que defendiam que a prospecção, refino e distribuição 
deveriam ser atividades exploradas por empresas privadas, estrangeiras ou brasileiras.  

Finalmente, depois de uma batalha parlamentar de 23 meses, o Senado terminou por 
aprovar a criação da Petrobrás. 
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Figura 6 - Conferência em Belo Horizonte durante a campanha do petróleo. 

2.3 A Petrobrás 
A Petrobrás foi criada no dia 03 de outubro de 1953 por Getúlio Vargas, tendo como 

objetivo a exploração do petróleo em prol da União. Esta atua nos seguintes segmentos: 
exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e gás natural, 
petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis, além de outras 
fontes energéticas renováveis. A sua sede está localizada no Rio de Janeiro. (LUCCHESI, 2002b) 

O esforço empreendido, dentro dos conhecimentos da época gerou um aumento das 
reservas, embora a níveis relativamente modestos: de 172 milhões de barris em fins de 1960. 

Nesse ano, a produção de petróleo chegou aos 81 mil barris/dia. 
Ocorreram muitas descobertas: as bacias do Paraná, Amazônia e Maranhão. 

Procurando expandir sua produção criou em 1963 o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
(CENPES), o qual desenvolve tecnologia para prospecção, exploração, produção e refino do 
petróleo, abrangendo, assim, pesquisas geológicas, geoquímicas, geofísicas, engenharia de 
perfuração e produção, técnicas e projetos de refino. (PLANALTO, 2009a) 

2.4 Descobertas no mar 
Ao final da década de 60, não se obtinham muitos resultados nas bacias terrestres 

paleozoicas, pois havia um entrave tecnológico devido à incapacidade dos métodos sísmicos 
de fornecer dados confiáveis. A partir deste ponto, o Brasil iniciou sua exploração no mar, 
sendo esta questão abordada em outros países. 

As perspectivas agora se voltaram para o mar, principalmente porque se localizou uma 
nova fonte de petróleo na plataforma continental de Sergipe-Alagoas, mesmo não tendo 
resultados tão significativos. 

No final do ano de 1974 uma descoberta bastante importante aconteceu, o campo de 
Garoupa na Bacia de Campos. Isto renovou as esperanças da autossuficiência que o Brasil 
desejava tanto. Perfurou-se cerca de 170 poços no mar, nesse mesmo ano o petróleo 
aumentou para 182.000 barris/dia. No entanto, as maiores produções e boas perspectivas 
foram da parte terrestre da Garoupa, onde se perfurou 316 poços. (PLANALTO, 2009b) 

Nos anos 80, foram obtidos excelentes resultados em campos da Bahia e Sergipe, 
fazendo com que campos de petróleo antigos contribuíssem também para o aumento da 
produção do petróleo. E descobriram também muitos campos produtores na Bacia de 
Campos, como Namorado, Enchova, Carapeba, Marimbá, Albacora, entre outros. 

2.5 Pré-Sal 
A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de Petróleo e gás natural, encontrado 

nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo abaixo das camadas de sal do solo, podendo 
chegar a 2 km de largura e localizam-se de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. (HOJE, 
2011) 
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No Brasil começou a se falar de pré-sal em 1970, mas a tecnologia não era tão evoluída 
para as pesquisas. Ainda não se sabe a quantidade de petróleo e gás que podem ser 
encontradas, mas estimasse ser muito, tanto que o Brasil poderia ser exportador de petróleo. 

A camada de pré-sal é um dos assuntos muito discutidos nos dias de hoje, e estimasse 
que em 2013 ou 2014 se inicie a produção em longa escala. 

 
Figura 7 - Localização da pré-sal no Brasil. 

3. O Petróleo no Rio Grande do Norte 
 As primeiras ocorrências de indícios de petróleo no Rio Grande do Norte ocorreram no 

município de Apodi e foram feitas pelo Padre Florêncio Gomes no final do século XIX, porém 
desde a primeira ocorrência ate a confirmação de petróleo no estado se passaram varias 
décadas, pois antes se fez necessário que varias pessoas influentes insistissem em atestar que 
existia esse “óleo negro” nessa parte do país. "Em um dos recantos da lagoa desta vila, que 
está mais em contato com as substâncias minerais da serra, tem-se coalhado, em alguns 
anos, uma substância betuminosa inflamável e de boa luz, semelhante à cera, em 
quantidade tal que se pode carregar carros dela".registrou padre Florêncio Gomes. (MAIA, 
201-?). Somente no ano de 1943 que começaram as pesquisas no estado.  

Antes de ser encontrado petróleo no RN, muitos pesquisadores já articulavam essa 
possibilidade. Muitos livros e artigos publicados na época descreviam as características das 
bacias potiguares e sobre as perspectivas da existência do óleo negro nessas terras. Entres 
esses pesquisadores estão: o brasileiro Luciano Jacques de Morais que em 1929 escreveu 
“Possível Ocorrência de Petróleo no Rio Grande do Norte” no qual ele aborda a importância 
de se fazer estudos nesse local, o médico Paulo Fernandes foi o primeiro a solicitar a 
realização de pesquisas mais específicas no município de Apodi. Em 1947, ele escreveu uma 
obra com o titulo “Abastecimento de água e pesquisa de petróleo na região Nordeste”, na 
qual ele escreve sobre o aparecimento de gases no chapadão do Apodi, e manchas de 
petróleo no Riacho da Mata. Entretanto, não eram só brasileiros que escreviam sobre essa 
possibilidade, o geólogo norte-americano John Casper Branner publicou em fevereiro de 1922 
“Oil Possibilities in Brazil”, em cujo livro o autor esclarece sobre a possibilidade se encontrar 
petróleo na região nordeste. “Parece inteiramente possível que esta zona contém petróleo 
onde ela se alarga para o interior, como na Bahia, até 300 milhas, e Mossoró, no estado do Rio 
Grande do Norte, e Maranhão (...)”, escreveu. (LARISSA, 2008). Em 1929, o pesquisador Vingt-
Un Rosado tornou público todos os trabalhos relacionados com a possível existência de 
petróleo no RN. 

Todavia somente em 1949, a Petrobras decide realizar a primeira sondagem para 
investigar a presença de petróleo no estado do RN , a pesquisa foi feita na região de Gangorra, 
município de Grossos, onde constatou-se a presença deste combustível, embora em pequenas 
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quantidades. Depois desse fato, a Petrobras só voltou a se interessar pela região no ano de 
1965, nesse ano a Petrobras enviou uma equipe de geólogos para estudar a Bacia potiguar. 

Desta vez detectou-se a possibilidade de se produzir petróleo na região, embora o 
resultado da pesquisa tenha sido fraco, a Petrobras resolveu continuar estudando a região. 

Em 1950, o deputado Floriano Bezerra conservava uma edição do jornal “O nacionalista” 
que trazia uma matéria com o slogan: “O petróleo é nosso”, solicitou que houvessem 
pesquisas no município de Macau. 

No ano de 196,6 o prefeito de Mossoró contratou uma firma para perfurar um poço 
d’Água, porém o líquido que saiu do poço foi petróleo misturado com água e este fluido 
acabou servindo de combustível para as lamparinas das pessoas pobres por um certo período 
de tempo. Porém, o  primeiro poço petrolífero a ser perfurado na bacia terrestre potiguar foi 
em Gangorra no município de Grossos em 1956, já o primeiro poço marítimo foi em Ubarana 
localizada na  costa de Macau, em 1973.  

Em Março de 1974, o presidente Ernesto Geisel autorizou a Petrobras a intensificar a 
exploração do petróleo no Brasil com a finalidade de diminuir as importações vindas das 
arábias, pois nessa época estava surgindo a crise do petróleo e consequentemente o preço do 
barril de petróleo estava se elevando cada vez mais. Ocorreu nesta época a implantação da 
primeira plataforma continental na costa de Macau, fato de extrema importância e que por 
isso recebeu a visita do presidente da republica e do ministro de minas e energia. 

A revista VEJA, de 10 de abril de 1974, anunciou oficialmente a descoberta da jazida de 
Macau, comentando a sua importância já que sozinha poderia dobrar as reservas do país. 
(ARAÚJO, 2010a) 

Entre os meses de junho e outubro de 1975 em dois bairros do município de Mossoró 
jorrou petróleo nas torneiras das residências. Ao saber do acontecido a Petrobrás começou a 
perfurar vários poços pela região, mas não obtiveram sucesso.  

No ano de 1976, foi criado o DIGUAR (Distrito de Produção da Bacia Potiguar) que 
abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba, e a sua sede se localiza em 
Natal- RN.  

Em 1979, foram perfurados vários poços para o abastecimento das piscinas do hotel 
Thermas, porém diferente da primeira vez jorrou uma quantidade maior de petróleo. Neste 
ano surgiu o poço MO-13, fato de grande importância que resultou no campo de Mossoró. Em 
1980, perfurou-se (Mossoró-14). Este poço foi de extrema importância, por ser o primeiro 
poço terrestre  a produzir uma quantidade viável para a comercialização e até hoje o  hotel 
themas conserva a primeira Unidade de Bombeio Mecânico, que  funciona através da energia 
solar.  

No inicio da década de 80, a Petrobras começou a intensificar a perfuração de poços 
terrestres no estado do RN, e desta vez além do município de Mossoró, começaram a ser 
perfurados poços nos municípios de Macau, Areia Branca, Alto do Rodrigues.  

A partir do ano de 1983, construiu-se o Pólo Industrial de Guamaré, Clara Camarão, 
composto principalmente pela ECUB (Estação de Compressores de Ubarana) e UPGN (Unidade 
de Processamento de Gás Natural). No ano de 1995, o estado de tornou Autossuficiente em 
gás de cozinha. Em 2000, foi construída uma unidade de produção de óleo diesel. Aos poucos 
a refinaria de Guamaré tornou-se cada vez maior e de maior importância. (ARAÚJO, 2010b) 
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Figura 8 – Refinaria Clara Camarão, Guamaré/RN. 

Com a criação da RPNS (Região de Produção do Nordeste Setentrional), em 1987, 
ocorreu a substituição da DIGUAR . Em 1995, uma nova mudança na sigla ocorreu, e esta 
passou a se chamar Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (E&P-RN/CE) esta 
mudança se deu por meio de algumas reestruturações nos processos de refino, produção e 
produção. No ano de 2000, ocorreu mais uma mudança na sigla e atualmente é chamada de 
UN-RNCE (Unidade de Negócios do Rio Grande do Norte e Ceará).  Ate 1997, às atividades do 
petróleo eram de responsabilidade da União. Atualmente a responsabilidade é da ANP. 
(ARAÚJO, 2010c)  

Já se passaram 32 anos, e até hoje o estado do Rio Grande do Norte é considerado um 
dos maiores produtores de petróleo do país e nele existem 15 municípios produtores de 
petróleo que são: Alto do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Assu, Caraúbas, Carnaubais, Felipe 
Guerra, governador Dix Sept Rosado, Guamaré, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do 
Mangue, Serra do Mel e Upanema. 
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RESUMO  
O Estudo da cultura é de vital importância para 
compreensão do indivíduo em todos os seus aspectos 
tanto nos dias atuais como ao longo da história. A 
Cultura vem sendo estudada sob pontos de vista 
diversos e específicos por diferentes áreas do 
conhecimento. Dessa forma, para compreender melhor 
a cultura de hábitos alimentares, considerando que 
estes vêm passando por mudanças significativas no 
decorrer dos anos, nesse artigo temos como objetivos 
entender essas mudanças, compreender a alimentação, 
como formadora de uma identidade local e pessoal, e 

resgatar essa cultura alimentícia provendo à construção 
de um mapa teórico. Para buscar a identidade cultural 
foi formado um espaço para discussões tendo como 
base o saber local. O estudo de caso escolhido foi o 
município de Ipanguaçu/RN, no qual foram realizadas 
diversas pesquisas de campo, por meio de entrevistas. 
Além disso, analisamos informações de diversos artigos 
e livros que versam sobre o assunto. Por exemplo, “O 
que é cultura”, do autor José Luis dos Santos e “Comida 
como cultura” de Massimo Montanari. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, comida, hábitos alimentares, cultura alimentar, identidade 

 

ABSTRACT 

The study of culture is very relevant for understand of 
the individual in all its aspects, both present day as 
throughout history. The culture has 
been studied considering different aspects and areas of 
knowledge. Thus, to better understand the culture of 
eating habits, considering there are several changes 
along the years, in this paper we propose to understand 
these changes and their eating habits, as the 
constructor of a local identity and personal, and rescue 
this food culture for the construction of a theoretical 

map. To know for cultural identity, it was formed a 
space for discussions based on local knowledge. The 
case study chosen was the city of Ipanguaçu / RN. The 
case study chosen was the city of Ipanguaçu/RN, where 
there were made many field research through 
interviews. Furthermore, we analyzed information from 
several papers and books that study these issues. For 
example, "O que é cultura" by José Luis Santos and 
"Comida como cultura" by Massimo Montanari. 
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COMIDA ENQUANTO CULTURA: UM OLHAR ANTROPOLÓGICO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social, sendo a mesma uma 
construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social (SANTOS, 
1983), um desses aspectos é a alimentação que pode representar um individuo e/ou a 
sociedade, pois “o sistema alimentar contém e transporta a cultura de quem a prática, é 
depositário das tradições e da identidade de um grupo. Constitui, portanto, um extraordinário 
veículo de auto-representação e de troca cultural”. (MONTANARI, 2008 p.183) 

Os hábitos alimentares e a cultura alimentar vêm passando por mudanças significativas 
que não só estão ocorrendo em países desenvolvidos, mas também em países em 
desenvolvimento (BLEIL, 1998 p.19). No Brasil, inclusive, o modo de produção de alimentos 
vem se modificando há vários anos, em parte, ocasionado pelo uso crescente de 
agroquímicos, por outro lado, as pessoas estão deixando de consumir comidas mais 
saudáveis, optando pelos fast-foods1, ou mesmo por outros alimentos industrializados. As 
mudanças na alimentação estão associadas ao aumento não apenas da obesidade, mas 
também de problemas circulatórios e cardíacos, além de muitas outras doenças, isto vem 
ocorrendo principalmente e inicialmente em países desenvolvidos, mas essa tendência 
começa a crescer também, nos países mais pobres (MINTZ, 2001 p.38). Dados do PNAD 
apontam que 43% da população brasileira têm sobrepeso e desses 16% são obesos (PNAD 
2008 apud. CONTI, 2009 p.16), uma preocupação crescente entre os pesquisadores dessa 
área.  

Para o presente estudo objetivamos compreender a percepção da comida enquanto 
cultura, como identificadora e representante de um povo, fazendo uma análise das influências 
e mudanças que estas vêm sofrendo no decorrer dos anos, partindo também da ideia que os 
hábitos alimentares de 20 (vinte) anos atrás, por exemplo, eram mais saudáveis, sobretudo 
porque as pessoas consumiam alimentos tradicionais e produzidos dessa forma. Com um 
olhar antropológico da sociedade a partir de seus hábitos alimentares, baseando-se na 
identidade local e nas diversas heranças históricas que circundam a cultura alimentar de uma 
dada região, além da endoculturação e descaracterização que esta passa no decorrer dos 
anos, finalizando com a elaboração de um mapa demonstrativo da cultura alimentar no 
município estudado. 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Caracterização da área de trabalho 

A cidade de Ipanguaçu, o município estudado em nossas pesquisas, está localizada na 
microrregião homogênea Açu/Apodi. Encontra-se inserido na mesorregião Oeste Potiguar. Sendo 
que ao norte e a leste, limita-se com os municípios de Afonso Bezerra e Angicos, ao Sul com o 
município de Itajá e, por último a Oeste com o Rio Piranhas /Açu, este à sua margem direita. O 

                                                           
1 Termo utilizado originalmente nos EUA para definir comidas de preparo rápido 
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município é composto de dois Distritos – Pataxó e Arapuá. Conta, ainda, com 26 comunidades e 16 
localidades. Liga-se à Capital e Mossoró através da BR 304. A Açu e Macau pela RN 118. 

Possui uma população de 13.856 habitantes, e um índice de desenvolvimento humano de 
0,613 e sua esperança de vida ao nascer gira em torno de 63 anos. Fundamentalmente tem como 
da economia a fruticultura, principalmente na produção de banana e manga, sendo um dos 
motivos para a escolha deste para o presente estudo. 

2.2. Procedimentos metodológicos 
Inicialmente consultamos os livros: “O que é cultura” de José Luis dos Santos, pra entender 

a definição geral de cultura, “Comida como cultura” de Massimo Montanari, para entender a sua 
ligação com a comida e com os hábitos que a envolve, e posteriormente para auxiliar na 
fundamentação teórica do nosso artigo lemos alguns outros autores sobre o assunto, dentre eles 
os de Mintz e Bleil. Utilizamos como técnica de levantamento dos dados uma pesquisa de campo, 
que se deu a partir da entrevista realizada na cidade de Ipanguaçu. Nessa entrevista as pessoas 
responderam a 31 questões sendo 21 objetivas e 10 subjetivas, primeiramente buscávamos traçar 
o perfil do entrevistado baseando-nos, sobretudo, em faixas etárias pré-definidas. A entrevista 
abordou assuntos tais como a principal fonte de renda da cidade, a produção e o consumo dos 
alimentos na cidade de Ipanguaçu, além disso, levantamos um questionamento que nos fez 
perceber a interferência da religião na alimentação das pessoas. Através desse instrumento, foi 
possível verificar as mudanças que ocorreram nos hábitos alimentares, e, em alguns casos até 
certo desinteresse de alguns na discussão desse assunto. Na análise dos dados das questões 
objetivas consideramos a frequência das respostas dadas, quantificando-as e agrupando-as de 
acordo com a faixa etária do entrevistado, já nas questões subjetivas, foi analisada a semelhança 
entre as respostas apresentadas e essas também foram agrupadas de acordo com a faixa etária da 
pessoa entrevistada. Para a análise dos dados, utilizamos um padrão de contagem e a aplicação de 
percentual, além do uso do aplicativo Excel. Os resultados foram apresentados em forma de 
tabelas e gráficos.  

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Caracterização dos Entrevistados 

3.1.1. Gênero 

Quanto ao sexo, foi estabelecido inicialmente que as pesquisas feitas tentariam 
contemplar as questões de gênero. Observamos que houve um equilíbrio na distribuição de 
gênero, sendo que 44,45% dos entrevistados eram do sexo feminino, enquanto 55,55% 
restantes eram do sexo masculino. 

3.1.2. Faixa Etária 

Quanto à faixa Etária definida, para compor os dados pessoais na entrevista foram 
estabelecidos faixas etárias que iam de 12 a acima de 70 anos, sendo assim as faixas etárias 
eram 12 a 20 anos, na qual estava cerca 16,6% dos entrevistados; 21 a 35 anos, em que se 
encontrou cerca de 22,2% dos entrevistados; 36 a 50 anos, com 27,7% dos entrevistados e por 
último Acima de 70 anos, com cerca de 16,6% dos entrevistados. Este método foi primordial 
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para o agrupamento de respostas de acordo com a idade, pedida inicialmente na entrevista, 
assim podemos no decorrer da pesquisa fazer uma análise mais profunda das respostas dos 
entrevistados a partir da faixa em que ele se encontrava. 

3.1.3. Zona em que mora 

Quanto à análise a partir da zona que mora, podemos observar que houve um grande 
desequilíbrio, pois apenas 5,55% das pessoas que foram entrevistadas moram na zona rural 
do município, e consequentemente 94,45% moram na zona urbana. 

3.1.4. Escolaridade 

Em relação à escolaridade, encontramos uma diversidade de respostas, 38,8% dos 
entrevistados possuem o Ensino Fundamental Completo, enquanto 11,11% têm o mesmo 
incompleto, esse número se repete nos quesitos Ensino Médio Incompleto e Completo, 
enquanto no quesito Não alfabetizados, encontramos uma parcela de 16,66%. Os 
entrevistados que possuem Ensino Superior Completo ou Incompleto somam 5,55% dos 
entrevistados. 

3.1.5. Religião 

Analisando os entrevistados a partir da religião que estes praticam vemos que nenhum 
pratica religiões diferenciadas do cristianismo ou mesmo dizem não possuírem nenhuma 
religião. Os católicos encontram-se na maioria dos entrevistados correspondendo a 77,78%, e 
os protestantes a 22,22% dos entrevistados. 

3.2. Análise e Interpretação dos dados 

Figura1. Símbolo/fonte de renda do município de Ipanguaçu 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 
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Essa questão foi elaborada a partir do principio de que a cidade de Ipanguaçu/RN é um 
importante centro agrícola no Vale do Açu e consequentemente no Estado do Rio Grande 
do Norte, principalmente no que diz respeito à produção de banana. Objetivamos analisar 
o grau perceptivo da população em relação a esse fato. Numa visão geral dessa questão, 
elaboramos um gráfico (figura1) e podemos perceber através deste que a maioria das 
respostas dadas, cerca de 57%, foram que a fonte símbolo/fonte de renda do município 
estudado é agricultura o que reflete claramente a realidade do mesmo. Também foi 
percebido, através das entrevistas, na questão “Qual a importância da agricultura para a 
sua cidade?” que a população considera a agricultura, uma importante geradora de 
empregos, uma fonte de renda para as famílias que a praticam no modo familiar, além de 
ser fortemente importante para a economia e desenvolvimento da cidade. 

Figura 2. Consumo do que é produzido na região 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 
 

Esta questão foi levantada, com a finalidade de descobrir os hábitos alimentares atuais 
da população do município estudado, tendo em vista, que o município tem grande 
produção agrícola. No que podemos observar a partir do gráfico construído (figura2) 56% 
das pessoas entrevistadas, respondeu que “Sempre” estão consumindo o que é produzido 
em sua região, o que demonstra que neste município, apesar do aumento da 
produção/consumo de alimentos industrializados ter crescido mundialmente, ele ainda 
têm características tradicionais na alimentação, ou seja, as pessoas entrevistadas optam 
muitas vezes pelo consumo do que é produzido localmente. 

Tabela 1. Principais mudanças percebidas nos hábitos alimentares 
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  Idade  

12 a 20 

 

21 a 35 

 

36 a 50 

 

51 a 70 

 

Acima de 70 Alternativas 

Não houve 
mudanças 

33% 25% - 20% - 

Diminuição de 
produtos 
naturais/sem 
agrotóxicos 

34% - - 20% 34% 

Aumento da 
produção/ 
consumo de 
comidas 
industrializadas 

33% - 100% 20% 33% 

Aumento do 
poder aquisitivo 

- - - 20%  

- 

Diminuição da 
produção 
manual 

- - - - 33% 

Atualmente a 
alimentação é 
mais saudável 

- 50% - 20%  

- 

Troca de pesca 
pela agricultura 

- 25% - - - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 
 

A elaboração desta tabela (tabela1) deu-se através dos dados que foram apresentados nas 
entrevistas do município de Ipanguaçu/RN. Os argumentos para análise deste grau de 
percepção de mudanças foram “Houve mudanças nos hábitos alimentares de sua família e/ou 
região?” e “Quais foram às principais mudanças ocorridas em sua região?”, e “Em casos de 
mudanças, quais podem ser percebida?” que tive a finalidade de descobrir se as mudanças 
que vêm ocorrendo na cultura alimentar em nível global estão atingindo cidades interioranas 
como à estudada, e quais mudanças que estão causando mais impactos na visão dos 
entrevistados. Obtivemos como resultados, que 100% das pessoas que se encontram na faixa 
acima de 70 anos e 36 a 50 anos, consideram que houve mudanças nos hábitos alimentares, 
paralela a esta resposta vemos que a maioria dos entrevistados nas demais faixas também 
considera que mudanças ocorreram com porcentagens equivalentes a 64%, 75% e 80%, 
respectivos às faixas, 12 a 20, 21 a 35 e 51 a 70 anos. Como podemos observar o aumento na 
idade é diretamente ligado ao aumento na percepção de mudanças.  
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A partir da análise e interpretação das respostas dadas temos que as principais mudanças 
ocorridas estão relacionadas com aumento da produção/consumo de comidas industrializadas 
em detrimento dos produtos naturais, sem agrotóxicos. O que nos remete ao fato de que o 
Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. (PIGNATI, 2011). Algumas pessoas 
responderam que atualmente a alimentação encontra-se mais saudável, com porcentagens de 
50% na faixa de 21 a 35 e 20% na faixa 51 a 70, em virtude da maior atenção, segundo os 
entrevistados, ao que se come, e do que faz bem a saúde pessoal, além da maior divulgação 
de alimentos saudáveis. 

Outro fato que foi observado, a partir das entrevistas, é que mesmo os hábitos tendo 
mudados eles ainda continuam presentes nas memórias das pessoas, que as mesmas sentem 
faltam do ato de comer, e, mas especificamente da cultura alimentar de anos atrás. Segundo 
Mintz os hábitos alimentares podem mudar inteiramente quando crescemos, mas a memória 
e o peso do primeiro aprendizado alimentar e algumas das formas sociais aprendidas através 
dele permanecem, talvez para sempre, em nossa consciência (2001, p.32). 

 

Tabela 2. A sua família sentava ou ainda senta à mesa durante as refeições 

Idade  

12 a 20 

 

21 a 35 

 

36 a 50 

 

51 a 70 

 

Acima de 70 
Alternativas 

Sentava e 
aindasenta 

100% 100% 100% 60% 64% 

Sentava e 
não senta 
mais 

- - - 20% 33% 

Não sentava 
e não senta 

- - - 20% 33% 

Não sei - - - - - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 
 

Ao idealizarmos o questionamento “a sua família sentava ou ainda senta à mesa durante 
as refeições?” - pelo qual nos baseamos para elaborar este gráfico - tivemos o objetivo de 
mostrar a importância do “comer junto” ainda nos dias de hoje, o que foi muito bem 
apresentado por Montanari ao afirmar: 

“... não nós não comemos e bebemos simplesmente, mas sim comemos e bebemos juntos, e que isso é 
típico da espécie humana, [...] o que está relacionado com a própria etimologia da palavra ‘convívio’ que 

identifica o viver junto (cum-vivere) com o comer junto” (2008, p.158-0). 

Sentar à mesa pode funcionar como um elo da família e que ao longo desses últimos anos 
vem sendo deixado de lado. Através do questionamento levantado e da análise da tabela 
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(tabela2) pudemos notar que a maioria das pessoas que se encontram na faixa de 51 a 70 
anos e acima de 70 anos responderam que antigamente sua família reunia-se à mesa durante 
as refeições, mas hoje não o faz, apesar de que eles ainda tentam dar continuidade ao hábito, 
seus filhos e netos, negam seguir o exemplo. Ao contrário do que esperávamos a maioria das 
respostas (83,34%) dos entrevistados na faixa de 12 a 20, 21 a 35 e de 36 a 50 anos disseram 
que sua família conserva essa prática.  

 

Tabela 3. Hábitos Alimentares no período da semana santa do município de Ipanguaçu 

Idade  

12 a 20 

 

21 a 35 

 

36 a 50 

 

51 a 70 

 

Acima de 70 
Alternativas 

Sem 
restrição 

- - 33% 20% 33% 

Apenas peixe  

100% 

 

75% 

 

33% 

 

60% 

 

- 

Peixe, 
mungunzá, 
batata, 
macaxeira, 
tapioca 

 

50% 

 

25% 

 

34% 

 

- 

 

34% 

Feijão e 
arroz 

- - - - 33% 

Jejum - - - 20% - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 

Na elaboração da questão “O que você come durante a semana santa?” objetivamos 
compreender a interferência da religião entre outros fatores na alimentação das pessoas, que 
“funciona, então, como um dos sistemas de seleção de alimentos”. (NADALINI 2009 P.47). E 
obtivemos como resultado a confirmação de que esta realmente tem uma grande 
interferência, pelo fato de que a maioria das pessoas se alimenta apenas de peixe em 
detrimento de outros tipos de carne, tendo em vista que neste período “o aumento do 
consumo deste alimento se deve à restrição feita pela religião católica na ingestão de carne de 
animais que possuem sangue quente.” (AMORIM et. al. 2009, p.3).  

Tabela 4. Identificação do indivíduo a partir de seus hábitos alimentares 
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Idade  

12 a 20 

 

21 a 35 

 

36 a 50 

 

51 a 70 

 

Acima de 70 Alternativas 

Sim, porque 
representa a 
situação 
financeira 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20% 

 

25% 

Sim, pois 
demonstra a 
saúde 

 

33% 

 

25% 

 

33% 

 

- 

 

25% 

Apenas Sim - 25% - 60% 50% 

Não 66% 50% - 20% - 

Não sei - - 66% - - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada 15/09/2011 

Para a elaboração desse questionamento usamos como base o dito popular “você é o que 
você come”, e de acordo com a frequência das respostas dadas, as agrupamos em cada faixa 
etária pertencente aos entrevistados, e tivemos como objetivo entender e medir o grau de 
identificação e caracterização do individuo através dos seus hábitos alimentares. Sendo este 
de suma importância, pois afinal “sejam as escolhas modernas ou tradicionais, o 
comportamento relativo à comida liga-se diretamente ao sentido que conferimos a nós 
mesmos e à nossa identidade social” (Almeida et al p. 64 ).  

Na avaliação desta tabela (Tabela 3), vemos que a maioria dos entrevistados, respondeu 
que os hábitos alimentares podem representar quem somos. Pessoas que se encontram nas 
faixas de 51 a 70 anos e acima de 70 anos, disseram que a alimentação pode representar a 
situação financeira, em virtude principalmente de que uma pessoa com maior poder 
aquisitivo pode ter uma alimentação mais cara. Várias pessoas disseram que a alimentação 
pode representar a saúde, sendo que maioria destas explicou que uma pessoa que possui 
uma alimentação saudável, consequentemente é saudável. Nas faixas 12 a 20 anos, 21 a 35 e 
51 a 70 anos, respectivamente com porcentagens de 66%, 50% e 20% disseram que a comida 
não pode representar o indivíduo e argumentaram que outros aspectos são responsáveis por 
esta representação. Entendemos a partir da análise do questionário que a comida e cultura 
ligada a ela, podem representar não apenas o individuo, mas também a sociedade, pois 
muitos alimentos, como vemos, são característicos de um local, sendo estes se tornando uma 
referência do mesmo, ou até um identificador cultural. A comida pode representar o poder 
aquisitivo? Sim, pois pessoas, que possuem “mais dinheiro” que outras conseguem alimentar-
se de maneira diferente, mais sofisticada, simplificadamente consumir alimentos mais caros. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
A partir da análise dos dados obtidos através da entrevista realizada no município de 

Ipanguaçu/RN pudemos perceber que a população reconhece a agricultura como uma fonte 
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indispensável de renda, além disso, 56% dos entrevistados afirmaram sempre consumir o que é 
produzido na cidade, como por exemplo, manga, banana, melancia, melão, etc., porém, alguns 
disseram sentir falto da originalidade dos alimentos, já que esses hoje são produzidos com a vasta 
utilização de agroquímicos. Notamos ainda um alto grau de percepção de mudanças, 
principalmente por parte dos indivíduos na faixa de 36 a acima de 70 anos, que afirmaram terem 
sido essas provocadas pela industrialização da alimentação. A maioria das pessoas que 
entrevistamos era católica e pela resposta de um dos nossos questionamentos – O que você come 
durante a semana santa? - observamos a interferência dessa religião na alimentação dos fiéis. Por 
fim obtemos através da análise da pesquisa de campo a percepção de que as pessoas vêem nos 
hábitos alimentares uma relação com a identificação pessoal, relação essa, expressa na saúde ou 
mesmo na situação financeira em que vivem, contudo, baseado nos dados apresentados, 
entendemos a grande importância do estudo da cultura alimentar como uma identificadora do 
individuo e por abrangência da sociedade. Nas abordagens posteriores de nosso projeto 
pretendemos, resgatar a cultura alimentar do município estudado a partir de suas receitas típicas 
visando, a construção de mapa teórico, com fins de valorizar a fato da comida enquanto cultura e 
construtora das identidades locais e pessoais. 
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RESUMO 
 
Como parte de um processo investigativo de 
alcance mais ampliado, no qual se busca a 
elaboração de diagnósticos e mapeamentos dos 
bairros do entorno do IFRN - Campus Cidade Alta, 
a pesquisa de que trata o presente texto teve por 
objetivo central desenvolver um diagnóstico da 
realidade sociocultural do Passo da Pátria, 
comunidade próxima ao centro da cidade de Natal 
(RN), enfocando especialmente aspectos como 
dinâmica socioespacial, manifestações culturais, 
vivências e equipamentos de lazer, relação com o 
ambiente, além das condições de vida e trabalho. 
A pesquisa adotou uma abordagem etnográfica, 
utilizando-se de observações sistemáticas e da 
realização de entrevistas com lideranças 

comunitárias, moradores e colaboradores de 
instituições e de entidades locais. Constatou-se a 
existência de uma dinâmica socioespacial 
bastante peculiar, na qual se verifica uma 
evidenciada subdivisão da comunidade em três 
subáreas principais, a partir das quais se 
estabelecem os laços de pertença e sociabilidade. 
Como comunidade pobre surgida a partir de 
ocupação urbana irregular, o Passo da Pátria não 
tem sido alvo de políticas públicas efetivas e 
apresenta sérios problemas em termos de 
infraestrutura, o que tem contribuído para uma 
realidade precária em termos de qualidade vida, 
cultura, lazer, trabalho e relação com o meio 
ambiente. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica Socioespacial, Comunidade, Cultura, Lazer 

 
ABSTRACT 
 
The research that it deals with the present text 
had for central objective to develop a diagnosis of 
the sociocultural reality of Passo da Pátria, 
community next to the center to the city of Natal 
(RN), especially focusing cultural aspects as 
socioespacial dynamics, manifestations, 
experiences and equipment of leisure, relation 
with the environment, beyond the conditions of 
life and work. The research adopted a 
ethnographic boarding, using itself of systematic 
comments and the accomplishment of interviews 
with communitarian leaderships, living and 

collaborating of institutions and local entities. It 
was evidenced existence of sufficiently peculiar a 
socioespacial dynamics, in which if it verifies one 
evidenced subdivision of the community in three 
main sub-areas, from which if they establish the 
bows of belongs and sociability. As appeared poor 
community from irregular urban occupation, 
Passo da Pátria has not been focus of public 
politics serious effective and presents problems of 
infrastructure, what it has contributed for a 
precarious reality in quality life terms, culture, 
leisure, work and relation with the environment. 

 

 KEY-WORDS: Spatial Dynamic, Community, Culture, Leisure. 
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CONHECER PARA INTERVIR: ASPECTOS DA REALIDADE 
SOCIOCULTURAL DO PASSO DA PÁTRIA – NATAL/RN 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Este artigo trata de uma pesquisa realizada como parte de um processo 
investigativo de alcance mais ampliado, no qual se busca a elaboração de diagnósticos 
e mapeamentos dos bairros do entorno do IFRN - Campus Cidade Alta, especialmente 
os bairros menos favorecidos, tendo em vista o conhecimento pormenorizado de suas 
dinâmicas socioculturais a partir do qual poderão ser propostas intervenções 
institucionais de cunho extensionista. Tais áreas circunvizinhas ao Campus, entre as 
quais se destacam o Passo da Pátria, Mãe Luiza, Ribeira e Rocas, demandam uma ação 
cada vez mais efetiva do poder público, visando o estabelecimento de políticas 
públicas que possam amenizar ou reverter o quadro de exclusão social em que vivem 
muitos membros dessas áreas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de 
vida local, acesso mais facilitado aos bens culturais e conquista plena da cidadania 
pelos seus moradores. 
 Nesta direção, a pesquisa de que trata o presente texto teve por objetivo 
central desenvolver um diagnóstico da realidade sociocultural do Passo da Pátria, área 
próxima ao centro da cidade de Natal (RN), enfocando especialmente aspectos como 
dinâmica socioespacial, manifestações culturais, vivências e equipamentos de lazer, 
relação com o ambiente, além das condições de vida e trabalho da comunidade. 
 A pesquisa adotou uma abordagem etnográfica, utilizando-se de observações 
sistemáticas e da realização de entrevistas com lideranças comunitárias, moradores e 
colaboradores de instituições e de entidades locais. A primeira fase do trabalho de 
campo ocorreu no período de 18 de março a 27 de maio de 2011, contando com a 
colaboração de alunos do curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, os 
quais desenvolviam neste período atividades do Projeto Integrador II, cujo foco 
apresentava estreita sintonia com o projeto de pesquisa. 
 É importante destacar, como parte da estratégia etnográfica, o período que 
antecedeu as visitas do grupo de alunos do Projeto Integrador e dos demais membros 
da equipe de pesquisa, no qual foram realizados contatos preliminares com as 
principais lideranças comunitárias. Esta aproximação foi antecedida por contatos feitos 
com alguns pescadores já conhecidos em momentos de estudos anteriores, os quais 
facilitaram o acesso a lideranças como Sr. Geraldo, D. Francisca e Sr. Gilberto. A 
estratégia de realizar algumas visitas à comunidade, ainda que fosse simplesmente 
para quebrar um pouco a condição de pessoas visivelmente “de fora”, mostrava-se 
importantíssima, visto que o Passo da Pátria é uma comunidade relativamente 
fechada, à qual é atribuído um preocupante quadro de violência e tráfico de drogas. 
Fazia-se necessário, portanto, estabelecer um mínimo de familiaridade com o 
cotidiano da comunidade, ao mesmo tempo em que os moradores iam se 
acostumando com a presença sistemática dos pesquisadores. Ao fim do Projeto 
Integrador II, foi realizado um evento de encerramento das atividades daquela fase do 
Projeto, no qual foram oferecidas algumas oficinas pedagógicas, além de práticas 
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esportivas e lúdicas, configurando-se noutro fecundo momento de construção de laços 
com os moradores. 
 A segunda fase do trabalho de campo ocorreu no período de agosto a 
novembro de 2011, quando outras observações e entrevistas foram realizadas na 
tentativa de aprofundar ainda mais o conhecimento daquela realidade. Ao todo foram 
entrevistados dez moradores, entre homens e mulheres adultos, seguindo um roteiro 
inicial de perguntas, ao qual eram acrescentadas outras à medida que eram prestados 
os depoimentos. As entrevistas foram todas registradas, algumas com gravador outras 
com câmera de vídeo, sendo que alguns diálogos ocorreram de forma bastante 
espontânea, em algumas visitas de aproximação, fazendo-se as anotações escritas 
posteriormente. 
 
 
PASSO DA PÁTRIA: CARACTERÍSTICAS E DINÂMICA SOCIOESPACIAL 
 
 Ao propor um diagnóstico, uma espécie de mapeamento do Passo da Pátria, 
opta-se pela produção de uma espécie de “topografia” de uma comunidade de grande 
complexidade, a qual é dada não somente por suas características geográficas, mas 
também por suas configurações sociais e culturais. Tematizando uma comunidade 
marginalmente inserida no meio urbano, leva-se em consideração o fato de que nesse 
ambiente vive hoje uma imensa parcela da população mundial. A exploração urbana e 
metropolitana é na atualidade um fenômeno avassalador, principalmente quando 
consideramos os países em desenvolvimento. 
 De acordo com o geógrafo Milton Santos, na população do planeta como um 
todo a parcela considerada urbana representava apenas 1,7% do total no período 
inicial do século XIX; em 1950 este percentual passa para 21%, depois passa para 25% 
em 1960, 37,4% em 1970, chegando a cerca de 41,5% em 1980. No caso do Brasil, “a 
população urbana é praticamente multiplicada por cinco nos últimos trinta e cinco 
anos e por mais de três nos últimos vinte e cinco anos” (SANTOS, 1996, p. 42). Estes 
números sugerem que, cada vez mais, serão necessários estudos que contribuam para 
a compreensão do cotidiano do homem e da sociedade em sua articulação com o 
espaço urbano, especialmente na tentativa de oferecer saídas para os problemas 
advindos de sua expansão, como é o caso das áreas ocupadas de forma irregular e do 
surgimento de favelas. Este é o caso do Passo da Pátria, comunidade representativa 
desse contexto contraditório da expansão urbana nas capitais brasileiras. 
 O Passo da Pátria está localizado na Zona Leste da cidade de Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, ocupando uma área total de 205.506m², nas proximidades de 
três bairros de grande importância histórica e comercial para a cidade: Alecrim, Cidade 
Alta e Ribeira. Constituída a partir de ocupações irregulares numa área ribeirinha, a 
comunidade limita-se ao Norte com o rio Potengi (margem direita), ao Sul com a linha 
férrea, a Leste com a Pedra do Rosário (monumento histórico da cidade) e a Oeste com 
a Base Naval Almirante Ari Parreiras. Resultante de uma dinâmica socioespacial 
construída pelos próprios moradores ao longo do tempo, a comunidade é subdividida 
em três áreas: Passo ou Passo da Pátria (porção mais antiga que inclui a Pedra do 
Rosário), Areado (porção central que vai até o canal de drenagem do rio Potengi, 
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conhecido como Canal do Baldo) e Pantanal (porção que vai do Canal do Baldo até a 
Base Naval, a qual se subdivide em Ocidental de Baixo e Ocidental de Cima). A figura 1 
mostra uma vista aérea da região central de Natal, com destaque em vermelho 
delimitando o Passo da Pátria. 
 De acordo com um levantamento feito em 2002 pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social de Natal – SEMTAS, foram registrados no “Complexo Favelar do 
Passo da Pátria” 889 domicílios, sendo 1.150 moradores residentes no Passo da Pátria, 
1.227 residentes no Areado e 1.370 no Pantanal, totalizando uma população de 3.747 
distribuídos em 920 famílias (SOUZA, 2007). 
 

 
Figura 1 – Vista aérea da região central de Natal, com destaque para o Passo da 
Pátria. A autoria da foto é da SEMTAS (2003), e o destaque é de Machado (2007) 

 
 De acordo com Silva et al (1994), os escritos de Câmara Cascudo ainda em 1946 
registravam o Passo da Pátria como uma zona marginal entre a Ribeira e a Cidade Alta, 
a qual dava lugar a feiras livres, “bailes baratos”, cabarés para marinheiros e pequenas 
casas de pescadores pobres. Era o oposto, portanto, do que ocorria na parte alta da 
cidade, onde se estabelecia a “elite” local e o comércio mais “formal”. A vantagem da 
localização geográfica do Passo da Pátria era permitir um rápido acesso às principais 
ruas da cidade, ao mesmo tempo em que permanecia isolada dos olhares destas 
mesmas ruas mais centrais. 
 Este caráter de feira e festa atribuído ao Passo da Pátria em seus primórdios 
também é ressaltado por Machado (2007), argumentando que tal comunidade surge a 
partir do aumento de circulação de mercadorias dada a sua proximidade do porto. 
Segundo a autora, tal movimentação fez surgir a “Feira do Passo”, lugar não só de 
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intenso comércio e circulação de mercadorias diversas, mas também de boemia e 
festas, características presentes em zonas portuárias. A feira, que acontecia nas noites 
dos sábados, reunia diferentes camadas sociais: moças, cavalheiros, soldados, 
pescadores, e funcionários públicos, configurando-se num animado lócus de 
sociabilidade. 
 De acordo com as considerações de Silva et al (2004), aquele lugar de feira e 
festa foi aos poucos dando espaço para a formação de uma área favelada, construída 
através da posse da terra em “área da União”, espremida entre a linha férrea e o rio 
Potengi. Esta característica não deixa de se fazer presente nos dias atuais, pois foram 
poucas as obras ou serviços públicos realizados na comunidade do Passo da Pátria 
durante o século XX, os quais foram incapazes de reverter sua característica de área 
favelada: Instalação de luz elétrica em1932, construção de uma escola pública entre 
1960 e 1964, e construção de um posto de saúde e uma igreja católica nos anos 1970. 
Ampliando o processo de expansão da ocupação original do Passo da Pátria, surgem as 
subáreas hoje denominadas Areado e Pantanal, as quais passam a fazer parte do 
mesmo complexo comunitário. 
 A constituição do Passo da Pátria como área favelada pode ser inserido no 
contexto dos problemas urbanos que atingem grandes e pequenas cidades em todo o 
mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, os quais são tão preocupantes 
que têm sido incluídos nos documentos internacionais e pautados como desafios 
governamentais. Citando o Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (conhecido como Nosso Futuro Comum, de 1987), Dias (2009) chama 
atenção para problemas relativos à infraestrutura em decadência, à degeneração do 
meio ambiente e dos centros urbanos, os quais dão origem à proliferação de 
assentamentos ilegais, habitações precárias, além de aglomerações excessivas e alto 
índice de mortalidade decorrente de um meio ambiente insalubre. 
 Na esteira de tais preocupações, a nossa Constituição Federal de 1988 
mostrou-se sensível à política urbana, dedicando um capítulo específico sobre o 
assunto. A partir daí estava aberto o caminho para a criação do Estatuto da Cidade em 
2001, lei federal que busca estabelecer normas que regulam o uso da propriedade 
urbana, visando tanto o equilíbrio ambiental como o bem-estar dos cidadãos. De 
acordo com Silva et al (2004), antes mesmo do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de 
Natal (PDN), de 1994, foi um dos primeiros instrumentos de controle e 
desenvolvimento urbano a incorporar elementos advindos do Movimento Nacional 
pela Reforma Urbana (MNRU), e antecipava alguns artigos previstos posteriormente 
pelo Estatuto da Cidade. Dentre estes artigos, destaca-se o que estabelece as Áreas 
Especiais de Interesse Social (AEIS), cujos critérios contemplam a produção, 
manutenção e recuperação de habitações em terrenos públicos ou particulares 
ocupados por favelas, vilas e loteamentos irregulares delimitados. Dentre as AEIS 
criadas a partir daí, destacam-se Mãe Luíza (1995), Passo da Pátria (2002) e Jardim 
Progresso (2004). 
 Conforme argumenta Silva et al (2004), já no ano 2000 o Passo da Pátria passou 
a ser alvo de uma proposta de “reurbanização” elaborada pela Prefeitura Municipal, 
no contexto do Programa Habitar Brasil, contando com financiamento do BID: o 
Projeto Integrado do Passo da Pátria. Entre os objetivos enunciados na proposta, 
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destacam-se o aumento da qualidade de vida da população de baixa renda e a 
minimização dos problemas habitacionais. A rigor o projeto previa a reforma ou 
mesmo remoção de algumas habitações, numa tentativa de homogeneização dos 
arranjos e formas espaciais, além das referências das redes de relações e laços de 
sociabilidade entre seus moradores. 
 Conforme ressalta Souza (2007), o Projeto Integrado do Passo da Pátria pode 
ser visto como expressão da intencionalidade do poder público local na busca de 
soluções para um dos aspectos do processo de crescimento urbano em Natal, neste 
caso o aumento da favelização. Ocorre que, mesmo estando prevista a participação da 
população local na formatação do projeto, tal participação se deu de forma bastante 
tímida, onde os moradores eram simplesmente convidados às reuniões para 
conhecerem a proposta já construída com base nos diagnósticos realizados pela 
Prefeitura. Neste sentido, a participação dos moradores na própria construção da 
proposta não ocorreu, deixando-se de contemplar nela aspectos importantes da vida 
da comunidade, suas formas de sociabilidade, suas dinâmicas culturais, seus conflitos e 
interesses. 
 Machado (2007), ao comentar o Projeto Integrado do Passo da Pátria, é ainda 
mais direta: trata-se de mais um engodo político e econômico do poder público local, 
pois a proposta não enfrenta o problema em sua totalidade. As pessoas continuarão 
vivendo em uma área insalubre e de risco ambiental, uma vez que o Projeto não 
contemplou o tratamento dos esgotos e a despoluição do rio Potengi, que continuará a 
receber efluentes sem tratamento. 
 Apesar de apresentarem as mesmas dificuldades urbanísticas, ambientais e 
habitacionais, é importante destacar que as três subáreas principais que compõe a 
comunidade – Passo da Pátria, Areado e Pantanal - estruturam-se socialmente de 
forma distinta, de maneira a constituir líderes locais, símbolos e estigmas 
diferenciados, além de certa rivalidade entre elas. Este aspecto ficou bastante 
evidenciado nos discursos e nas práticas dos moradores de cada uma das áreas, como 
foi possível constatar na pesquisa de campo realizada. Embora se trate de uma área 
relativamente pequena em extensão, a dinâmica socioespacial construída ao longo do 
tempo pela comunidade é marcada por um sentimento de pertencimento de seus 
moradores pela área onde mora, pelo seu pedaço, para usar a expressão de Magnani 
(1994): pedaço Passo, pedaço Areado, pedaço Pantanal. 
 Desenvolvida por Magnani (1994), a noção de pedaço pressupõe um 
componente de ordem espacial, ao qual corresponde uma determinada rede de 
relações sociais. Alguns pontos de referência (bares, telefones públicos, padarias, 
campos de futebol, etc.) tendem a delimitar seu núcleo, onde também estão 
localizados alguns serviços básicos (locomoção, culto, entretenimento, etc.), que fazem 
dele um ponto de encontro e passagem obrigatórios. Porém, não é suficiente morar 
perto ou frequentar com certa assiduidade tais lugares, pois para alguém ser 
considerado do “pedaço” é preciso estar situado numa intricada e particular rede de 
relações, combinando laços de parentesco, vizinhança, procedência, além de outros 
referentes. 
 Enfocando a dinâmica socioespacial no Passo da Pátria, Souza (2007) 
argumenta que a importância da diferenciação entre os pedaços de referência decorre 
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do fato de sua configuração, enquanto área de moradia, estar interligado com 
aspectos históricos, identitários, econômicos, culturais, ecológicos, entre outros. A 
área mais próxima à Pedra do Rosário, sendo a mais antiga, também é considerada a 
menos violenta e a mais valorizada por sua proximidade à cidade Alta. 
 O Passo, segunda área em termos de antiguidade, guarda estreita relação com 
a Pedra do Rosário, inclusive em termos de parentesco entre os moradores das duas 
áreas, sendo valorizado por eles dado o seu importante passado cultural e comercial 
para cidade de Natal, enquanto funcionaram o porto e a feira. O areado, em seu início 
formado por pessoas de outras regiões periféricas da cidade, não deixam de 
apresentar atualmente fortes laços comunitários, tendo alguns equipamentos públicos 
de lazer como elementos de coesão, os quais dão suporte a uma sociabilidade pautada 
em relações de parentesco, amizade e vizinhança. 
 O Pantanal, última área a ser constituída na comunidade, talvez possa ser 
considerado o pedaço menos valorizado, mais violento e mais estigmatizado, tido 
como um lugar de muita sujeira em função dos problemas socioambientais. Estes 
problemas são provocados especialmente pela passagem de córregos e pelo Canal do 
Baldo, os quais depositam no rio Potengi esgotos ainda sem tratamento. Este também 
é o pedaço que concentra alguns depósitos que compram o lixo reciclável recolhido 
por muitos moradores locais pelas ruas da cidade. 
 Portanto, como bem observou Souza (2011), a dinâmica socioespacial do Passo 
da Pátria, configurada por regras e ordenamentos sociais peculiares, indicam como os 
diferentes grupos estabelecem relações entre si. Neste sentido, torna-se importante 
notar a grande diversidade cultural e a variedade de estilos de vida ao olhar para a 
cidade, não deixando de atentar também para as experiências localizadas de 
sociabilidades, os quais fazem de cada espaço um lugar de pertencimento que 
distingue os seus frequentadores. 
 
 
ASPECTOS DA REALIDADE SOCIOCULTURAL DO PASSO DA PÁTRIA 
 
 A realidade atual do Passo da Pátria apresenta-se muito distante de seu 
passado como lugar de festas e efervescência cultural. Como foi possível observar com 
o trabalho de campo, a comunidade apresenta hoje pouca expressividade no que diz 
respeito a manifestações culturais e festivas próprias. De qualquer modo, de acordo 
com os depoimentos coletados, é possível identificar a existência de alguns festejos ou 
comemorações ao longo do ano, como a Festa de São João, um importante evento 
festivo anual na comunidade, onde por muito tempo se verificou a tradição dos 
moradores se mobilizarem para a formação de quadrilhas e outras tradições juninas, 
especialmente no Areado. 
 De acordo com a fala de D. Francisca, uma de nossas entrevistadas, a festa de 
São João no Passo da Pátria tem uma história bastante rica, na qual se verificava um 
bom envolvimento dos moradores locais e para a qual sempre se dirigiam muitas 
pessoas, inclusive de fora da comunidade. No entanto, esta festa experimentou um 
grande declínio nos últimos tempos, especialmente por que uma das pessoas mais 
empenhadas em sua organização mudou-se para outro bairro, não havendo quem 
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assumisse tal tarefa com a mesma dedicação. 
 Segundo os depoimentos coletados, há também as festas dos padroeiros locais, 
tendo cada subárea sua manifestação específica. Além dessas manifestações locais, 
são destacados o envolvimento da comunidade na Festa de N. S. dos Navegantes, cuja 
procissão fluvial ocorre entre a Redinha e a Pedra do Rosário, mobilizando 
especialmente os pescadores e a comunidade católica local. Destaca-se também a 
própria Festa de N. S. da Apresentação, padroeira de Natal, cuja Pedra do Rosário 
também representa um marco importante, uma vez que ali é considerado o local onde 
se encontrou a imagem da santa. Esta festa mobiliza muitas pessoas da comunidade 
local, não somente por envolver também uma procissão fluvial no rio Potengi com 
chegada na Pedra do Rosário, mas também por que naquele local é realizada uma 
prestigiada missa solene, a qual é assistida por pessoas de vários bairros da cidade. 
 Conforme foi possível observar nas comemorações da festa da padroeira deste 
ano, realizada neste mês de novembro, o número de pessoas que acorrem à Pedra do 
Rosário e ocupam seu entorno, obviamente não somente do Passo da Pátria, é algo 
que impressiona quem pela primeira vez participa do evento. Como era previsto, foi 
possível identificar na grande multidão a presença de algumas pessoas do Passo da 
Pátria nesse evento, conhecidas durante o trabalho de campo, o que indica claramente 
se tratar de uma festa já incorporada ao cotidiano festivo e religioso local. Foram 
várias as referências feitas ao Passo da Pátria pelo sacerdote que oficialmente 
celebrava a missa, destacando aspectos da comunidade e criticando a pouca atenção 
dada pelo poder público àquela parte da cidade. 
 Há outros pequenos festejos que ocorrem especialmente nas instituições de 
ensino, alusivas às datas comemorativas nacionais do calendário anual, como a páscoa, 
o dia dos pais, o dia das mães, o natal, entre outros, os quais também são vivenciados 
inclusive em outras entidades de cunho socioeducativo não formal, como é o caso da 
ADIC - Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania. 
 A ADIC é uma instituição de incentivo à cultura e às artes na comunidade, que 
por meio do trabalho desenvolvido busca oferecer variados cursos de formação 
complementar, aulas de música e práticas esportivas, além de incentivar a formação 
de grupos artísticos, folclóricos, etc. No entanto, segundo os depoimentos coletados 
com coordenadores e funcionários da própria entidade, ainda que a Associação 
busque contribuir com tais iniciativas visando o desenvolvimento da comunidade, a 
escassez de políticas públicas que auxiliem na consolidação de tais ações torna a sua 
atuação ainda bastante incipiente diante das demandas existentes. Ainda assim, a 
ADIC demonstra acreditar na potencialidade dos moradores residentes na localidade, 
como também busca desenvolver trabalhos que desvinculem do lugar a imagem de 
uma comunidade sem perspectivas de um futuro melhor. 
 Deve ser destacada ainda a presença do projeto Mais Educação, sediado na 
Escola Municipal Mareci Gomes. De acordo as informações coletadas com a direção da 
Escola, no projeto são ministradas aulas de reforço escolar, futsal, capoeira, artes, 
dança e xadrez, além de também realizar um festival literário. Neste festival 
acontecem diversas apresentações artísticas, exposições de cordel, literatura infantil, 
etc., contribuindo para fomentar a cultura e a arte entre crianças e jovens da 
comunidade. 
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 Outro aspecto considerado em nosso olhar para o Passo da Pátria foi a 
existência e as condições dos equipamentos de lazer e esporte da comunidade, assim 
como aspectos das experiências de lazer vividas pelos moradores. De maneira geral, 
assim como vários outros aspectos ligados à infraestrutura na comunidade, verificou-
se certa precariedade neste setor. Entre os equipamentos específicos de lazer na 
comunidade, foi possível registrar a existência de um campo de futebol de tamanho 
menor no Pantanal (Figura 2) e outro campo maior no Areado (Figura 3), duas quadras 
poliesportivas (uma de acesso público no Areado, localizada em frente à Igreja São 
Félix, e uma de acesso restrito no interior da Escola Municipal Mareci Gomes), além de 
uma quadra de menor porte recém-construída nas dependências da ADIC. 
 

 
Figura 2 – Campo de Futebol do Pantanal 

Foto: S. V. Monteiro 
 
 Os campos de futebol são em certa medida precários, praticamente sem 
gramado, e apresentam aspectos de uma manutenção bastante deficitária. No 
entanto, a comunidade local utiliza bastante estes espaços de lazer e práticas 
esportivas. No caso do campo localizado no Areado, chamado Campo São Francisco, 
todos os dias da semana pode ser verificado meninos e meninas jogando e também a 
tradicional pelada dos moradores adultos locais. De acordo com o responsável pela 
associação que administra as instalações esportivas no Areado, o Sr. Luiz, o campo de 
futebol é bastante utilizado pelos moradores, abrigando atividades regulares, inclusive 
trabalhos sistemáticos de iniciação para crianças (escolinha de futebol). Esta rotina de 
uso regular só é alterada nos dias de chuva intensa, quando o campo fica bastante 
encharcado devido à sua localização em terras baixas e úmidas. Nos finais de semana, 
nos torneios e campeonatos, verifica-se a presença mais frequente de outros times do 
Passo da Pátria e até de outras comunidades. 
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Figura 3 – Campo de Futebol do Areado 

Foto: S. V. Monteiro 
 
 Segundo os depoimentos do Sr. Luiz, há uma intensa programação na quadra 
de esportes do Areado, cuja atividade principal é o futsal, mas o espaço também 
abriga outros eventos tais como cultos religiosos e festas, quando então a 
programação esportiva é suspensa. Uma questão curiosa em relação à quadra de 
esportes, é que, apesar de pública, as equipes de futsal que jogam no local pagam uma 
taxa em dinheiro por cada jogo. Por noite jogam quatro equipes, contribuindo com 
uma taxa de R$ 2, 50, o que resulta num arrecadação de R$ 20,00. Esta taxa é 
arrecadada pelo administrador do campo e da quadra, o qual afirmou ser este um 
acordo feito com as próprias equipes, de maneira a viabilizar os custos com a 
manutenção e o funcionamento do campo e da quadra. Segundo o Sr. Luiz, a 
associação não recebe nenhuma contribuição da atual administração municipal de 
Natal. 
 A quadra de esportes do Areado (Figura 4) representa um importante lócus de 
sociabilidade e lazer no espaço público da comunidade, especialmente do Areado, 
configurando-se como um lugar de referência para as festas ligadas ou não à Igreja São 
Félix, e também aquelas vinculados aos frequentes torneios esportivos. D. Francisca, 
cuja residência fica em frente à quadra de esportes, confirma as características deste 
local. Como responsável pela Organização São Félix de Trabalhos Comunitários, 
associação comunitária vinculada à Igreja São Félix, esta senhora destaca a 
importância desta espécie de praça central, cuja área é quase totalmente ocupada pela 
quadra, a qual faz parte do efervescente cotidiano do Areado. 
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Figura 4 – Quadra de Esportes do Areado 

Foto: S. V. Monteiro 
 
 Também foi possível observar que os moradores do Passo da Pátria buscam, 
dentro de suas limitações e do que lhes é possibilitado, ter seus momentos de lazer 
praticando atividades que não apresentam custos, como a pescaria, o banho no rio e o 
passeio em canoas, aproveitando do contato com a natureza (ainda que poluída, como 
é o caso do rio Potengi). Além disso, verificam-se grupos que praticam capoeira, luta 
tailandesa no ginásio da Escola Municipal, além de jogos esportivos em geral nos 
poucos espaços existentes. A inexistência ou precariedade dos equipamentos de lazer 
no Passo da Pátria leva alguns moradores à busca de equipamentos e experiências fora 
da comunidade, como é o caso de um grupo de mulheres que se deslocam no final da 
semana para a Praça Augusto Leite, entre os bairros Tirol e Lagoa Seca, de maneira a 
usufruir da Academia da Terceira Idade - ATI, iniciativa do Governo Federal em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Natal. 
 Apesar de todas as dificuldades em relação aos equipamentos específicos, 
constatou-se que a comunidade é bastante criativa em suas vivências de lazer, 
mostrando que os problemas que a comunidade possui não limitam as possibilidades 
para o divertimento. São exemplos disso as práticas lúdicas vivenciadas por crianças e 
adultos no rio Potengi, as inúmeras pipas que sobrevoam o campo de futebol e a 
margem do rio, além da movimentação verificada nos bares e pequenos comércios 
locais. Nesse ritmo, as aspirações da população do Passo da Pátria traduzem-se numa 
expectativa de melhorias que, a despeito da falta de apoio do poder público e das 
inúmeras dificuldades, se renova a cada dia, mantendo uma curiosa esperança de ver 
garantido na prática o que na lei lhes é assegurado: o direito constitucional ao lazer. 
 O estudo também apontou que a comunidade apresenta características 
bastante precárias em relação às questões ambientais, uma vez que foi instalada numa 
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área ribeirinha de grande fragilidade. Na comunidade é possível vislumbrar a situação 
de agressão causada por vários bairros centrais ao rio Potengi, especialmente pelos 
efluentes que ainda são despejados pelo Canal do Baldo (Figura 5).  
 

 
Figura 5 – Canal do Baldo 

Foto: S. V. Monteiro 
 As margens do rio no perímetro da comunidade apresentam-se bastante 
poluídas, além do fato de que em algumas ruas e esquinas da comunidade se verifica a 
presença de lixo e esgoto a céu aberto, além de grande precariedade na infraestrutura 
em geral. Embora haja coleta regular de lixo na comunidade, este serviço não funciona 
de forma plenamente satisfatória, o que talvez contribua para a atitude de alguns 
moradores de despejar o seu lixo em qualquer local, inclusive nas margens do rio, 
apesar de existir uma área pré-estabelecida para o seu depósito (Figura 6). Devido às 
más condições em que o lixo é armazenado para posterior recolhimento, esta área 
tem aspecto de um pequeno lixão. 
 As falas de alguns moradores apontam também alguns problemas relacionados 
à linha férrea, com é o caso do acúmulo de lixo e o crescimento descontrolado da 
vegetação entre os trilhos, já que estes não recebem uma manutenção regular por 
parte da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, órgão responsável pelo 
serviço. Outro aspecto destacado nos depoimentos é o próprio perigo que a passagem 
do trem oferece, sobretudo considerando crianças e pessoas idosas que transitam pelo 
local e mesmo a entrada e saída de automóveis, uma vez que não há passagem de 
nível sinalizada. 
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Figura 6 – Lixo jogado às margens do rio Potengi 

Foto: S. V. Monteiro 
 
 Também no que se refere às questões socioambientais, mostra-se evidente a 
falta de interesse dos órgãos públicos pelo Passo da Pátria, os quais não investem 
adequadamente em políticas públicas destinadas a uma melhoria da qualidade de vida 
dos moradores da comunidade, o que acaba por associar-se aos maus hábitos e à frágil 
conscientização ambiental em geral verificada entre seus moradores. Como 
consequência deste cenário, os próprios moradores dizem sofrer com problemas como 
o mau cheiro, a sujeira, o surgimento de doenças e a degradação do espaço 
comunitário, ainda que se verifiquem iniciativas isoladas buscando amenizar tais 
problemas. Existem, por exemplo, alguns moradores que fazem a seleção do seu lixo 
doméstico, separando os materiais recicláveis e doando tais materiais para a ADIC, os 
quais são utilizados para fabricação de objetos artesanais. Outro exemplo é a 
disposição em lutar pela preservação do rio Potengi por parte de alguns pescadores, 
além da existência de alguns pontos particulares de compra de lixo reciclável em geral. 
 Alguns depoimentos indicam que a maioria dos moradores da comunidade está 
ciente dos problemas por eles enfrentados, mas não conseguem se organizar 
coletivamente em prol das melhorias necessárias. A dificuldade da comunidade em se 
mobilizar e se organizar coletivamente foi bastante destacada por lideranças 
comunitárias, como foi o caso do Sr. Gilberto, morador do Passo da Pátria e 
responsável pela Associação de Idosos Irmã Lucia Montenegro, e também do Sr. 
Geraldo, responsável pela Associação de Moradores e Amigos Integrados ao Passo da 
Pátria. 
 Outros aspectos importantes enfocados no estudo foram as condições de vida 
e trabalho dos moradores do Passo da Pátria, as quais estão intimamente relacionadas 
à qualidade de vida na comunidade. Levando-se em consideração que a expressão 
qualidade de vida refere-se a um conceito bastante amplo e que envolve variadas 
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dimensões da vida humana, observou-se que a comunidade apresenta inúmeros 
problemas que contribuem para o comprometimento de uma vida com qualidade. 
Como já foi destacado anteriormente, a comunidade do Passo da Pátria lida no seu 
cotidiano com a falta de saneamento básico, com presença de esgoto a céu aberto e 
ineficiência no processo de coleta de lixo, com obras de infraestrutura inacabadas, 
com deficiência de segurança pública, com o aumento descontrolado da violência e 
tráfico de drogas. Estes aspectos influenciam diretamente as condições em que vive a 
comunidade, as quais são também resultantes da realidade de emprego e renda de 
seus moradores. 
 De acordo com os levantamentos da pesquisa de campo, grande parte dos 
moradores se beneficia do programa bolsa família; sendo que a renda total média na 
comunidade não excede três salários mínimos. Constatou-se também que alguns 
moradores obtêm seu sustento por meio de pequenas atividades comerciais e ou 
prestação de serviços (bares, bodegas, padarias, lan houses, mercadinhos, estaleiros 
artesanais, galpões de reciclagens, ambulantes, cigarreiras, etc.), além do trabalho com 
a pesca e com a produção de artesanato. Parte dos moradores trabalha fora da 
comunidade, em geral em serviços com baixa remuneração e de maneira informal, tais 
como pedreiros, eletricistas, encanadores, auxiliares de serviços gerais, entre outros. 
 De modo geral é possível afirmar que as condições de vida e trabalho da 
população local são precárias, em parte devido à baixa qualificação profissional e do 
baixo poder aquisitivo da maioria dos moradores, mas também à ausência de políticas 
públicas efetivas tanto no plano da capacitação profissional como da melhoria da 
infraestrutura, da ampliação das possibilidades de emprego/renda e das condições 
ambientais. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Conforme foi possível demonstrar, a realidade atual do Passo da Pátria guarda 
pouca relação com o seu passado de destaque como espaço de comércio, vida cultural, 
boemia e festa, tempo vivido numa época de pleno crescimento e consolidação da 
cidade de Natal como centro urbano. 
 A partir de sua expansão como assentamento urbano a partir de um paulatino 
processo de ocupação irregular, e tendo sido objeto de propostas de regularização e 
reurbanização mal sucedidas e vergonhosamente inacabadas, o Passo da Pátria 
amarga atualmente uma realidade bastante adversa, não somente pela flagrante 
precariedade em termos de infraestrutura básica que insiste em se prolongar, mas 
também pelo descaso do poder público local para com a comunidade, resultando na 
completa ausência de políticas públicas efetivas a ela dirigidas, agravando os 
problemas ambientais e sociais daquela comunidade. 
 Este quadro complexo de difícil resolução, inclusive pelas dificuldades de 
mobilização e unidade de seus moradores para fortalecer seu poder de reivindicação e 
pressão popular, tem contribuído para cristalização de um cenário precário em termos 
de qualidade vida, acesso à cultura, ao lazer, ao trabalho e a uma relação equilibrada 
com o meio ambiente. 
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 É possível reconhecer na comunidade a existência de uma dinâmica 
socioespacial bastante peculiar, na qual se verifica uma evidenciada subdivisão do 
espaço em três subáreas principais, três pedaços: Passo da Pátria, Areado e Pantanal. É 
a partir dos referenciais de vizinhança, pertencimento e procedência que se 
estabelecem os laços de pertença e sociabilidade, o que informa pertencer ou não a 
este ou àquele pedaço. Da mesma forma, e pelo mesmo mecanismo, é a partir de tais 
referentes que se estabelecem certas rivalidades em relação aos que são de outro 
pedaço. 
 Portanto, diante dos aspectos evidenciados neste estudo, coloca-se para as 
autoridades públicas municipais, estaduais e federais a necessidade de uma espécie de 
força-tarefa que possa minimizar o quadro de exclusão social, pobreza e insalubridade 
em que vive a maioria dos moradores do Passo da Pátria, além de promover ações no 
âmbito da cultura, do lazer e do esporte, sempre na perspectiva de uma cidadania 
emancipatória. Neste esforço coletivo, entende-se que o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, como instituição pública de 
referência local e nacional, tem um papel importante a desempenhar, especialmente 
tendo como mediador o Campus Cidade Alta, o qual tem pelo menos tentado se 
colocar como parceiro nessa caminhada. 
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RESUMO  
 
Esta apresentação se trata de um breve relato sobre 
como  se realizavam os cultos ao deus Grego 
Dioniso. Bem como  estes cultos ao deus pagão podem 
ter influenciado a história das festividades em relação ao 
êxtase coletivo. Para isso iremos discutir  de forma breve 
como eram feitas as festa para o deus Dioniso e 
contextualizar como se iniciou as proibições aos cultos. 
O estudo terá como base o livro de Barbara Enrenreich 
intitulado: “Dançando Nas Ruas uma história de êxtase 
coletivo”. A obra descreve como eram feitas os cultos ao 

deus e como com o surgimento da religião cristã iniciou-
se as proibições das festividades em que o êxtase 
coletivo estava presente, nas danças e nas músicas e em 
ambientes considerados sagrados. Nesse sentido, essas 
proibições podem ter influenciado por muito tempo os 
preconceitos festivos em diversas gerações e culturas.  

 

 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: festa, culto, Dioniso, êxtase. 

 

DIONYSIAN PARTY 

ABSTRACT  
 
This presentation is a brief report on how services were 
held at the Greek god Dionysus. As well as these cults to 
the pagan god may have influenced the history of the 
festivities in relation to collective ecstasy. For this we 
will briefly discuss how the party were made to the god 
Dionysus and contextualize bans began as cults. The 
study will be based on the book by Barbara Enrenreich 
titled "Dancing in the Streets a history of collective 
ecstasy." The book describes how the services were 

made to God and as with the emergence of the 
Christian religion began the prohibitions of the 
festivities in the collective ecstasy was present in the 
songs and dances and in areas considered sacred. In this 
sense, these bans may have influenced the long-time 
pre-festive concepts across multiple generations and 
cultures. 

. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho tem como finalidade apresentar de modo sucinto como era os cultos ao 
deus Dioniso e como podem ter influenciado na história das festividades em relação ao êxtase 
coletivo.  Para contextualizar nosso trabalho iremos, de forma sucinta apresentar uma analise 
sobre a história do êxtase no livro Dançando Nas Ruas uma história de êxtase coletivo Barbara 
Enrenreich.    

A pesquisa é de caráter bibliográfico sobre o deus grego Dioniso que é conhecido por 
Baco na mitologia romana, é apresentado como o deus das festividades e do vinho.  São 
encontrados relatos de suas festividades que eram capazes de enlouquecer as pessoas em um 
completo êxtase sensual.  Resumia pela presença de comidas, bebidas e orgias.  

O nascimento de um deus mascarado 

Vernant (2010) apresenta Dioniso como um deus “à parte”, vagabundo, um deus de 
lugar nenhum e de todos os lugares, Filho de Sêmele e o deus Zeus. Uma das mitologias sobre 
o nascimento do deus Dioniso é que sendo um filho de uma amante de Zeus, Hera a esposa 
legítima de Zeus, enciumada influenciou Sêmele a perde para o amante aparecer em forma 
real de Deus. Com isso, causou a sua morte, grávida de Zeus, ao ver a amante morte, corto-lhe 
a barriga e retirou o feto. Colocando em sua perna para a gestação completar o ciclo. Na hora 
do nascimento, abriu a perna e retirou Dioniso. Dioniso cresceu mascarado, nascido homem, 
criado como menina, voltando a homem. Sempre fugindo das armadilhas elaboradas pela 
deusa Hera. E sempre tendo a proteção do seu pai Zeus. 

Essas metamorfoses na vida do deus, que uma hora possuía o sexo feminino em outra 
aparecia com face masculina. Pode ter sido um complemento para que fosse criado um 
imaginário em seus cultos sobre exaltá-lo usando máscaras como também na origem da 
tragédia grega, que podem ter surgido devidos aos cultos para o deus, os atores usavam as 
máscaras para alguns papeis. Para Burkert (1993, p. 318) “o sinal exterior e o instrumento da 
metamorfose provocada pelo deus é a máscara”.   

Na obra “Dançando Nas Ruas uma história do êxtase coletivo” de Ehrenreich (2010), a 
autora descreve que a história de danças e cantos é antiga, existem registros de artefatos 
encontrados por arqueólogos que demonstram o homem pré- histórico.  Mas segundo a 
autora foi os gregos que iniciaram como a racionalidade nos festejos do êxtase.  

Os festejos 

Em seu livro Ehrenreich (2010), cita que achados arqueológicos em pinturas em vasos 
e paredes retratam as danças e bebedeiras para os cultos aos deuses, em sítios arqueológicos 
na Mesopotâmia, Grécia, índia e Palestina. Como também se descreve na bíblia, no Velho 
testamento os Hebreus associava as festas ao consumo do vinho, em que as mulheres 
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tocavam pandeiros e dançavam. Existiam em certas festividades para os deuses, a idolatria, a 
bebedeira, orgias sexuais e os sacrifícios humanos. 

Aos registros gregos da Grécia antiga, que a dança era realizada como uma atividade 
central em que jovens, homens e mulheres dançavam reunidos nas festividades do calendário 
para os deuses, nas vitórias e por mera diversão. Homero em suas narrativas apresenta que os 
“jovens gregos dançavam em casamento, na época da colheita, ou apenas para dar vazão a 
sua exuberância juvenil.” (EHRENREICH, 2010, p. 46), para complementar a relação grega e 
festividades, a autora apresenta as decisões feitas por Homero sobre o escudo do guerreiro 
Aquelis, que era desenhado às vivencias da sociedade e entre elas cenas festivas. 

A origem da tragédia grega em sua epistemologia “canção de bode” para alguns 
estudiosos, como por exemplo, a nossa autora em estudo.  Pode derivar do coro que se 
vestiam com peles de bode para atender aos chamados do deus Dioniso.  

Os gregos acreditavam que para aqueles que não atendessem aos chamados do deus 
para os seus cultos de êxtases, acabavam ficado loucos e matando os seus próprios filhos. 
Vernant (2000) apresenta as consequências de Penteu sofreu por não ter adorado Dioniso, e o 
tratado sem importância. O deus enlouquece as mulheres da cidade, mães e dona de casa, as 
conduzindo-as para a floresta.  E tomado por curiosidade Penteu vai atrás das mulheres e 
acaba sendo morto pela própria mãe e as demais mulheres em estado de êxtases. Este deus 
era para os povos romanos conhecido como Baco, seus cultos eram realizados com orgias e 
banhados ao vinho.  

Essa necessidade do homem em entrar em um transe que envolva laços de união, é o 
que o deus Dioniso provoca, Para Ehrenreich (2010), esse foi o sentido de Dioniso, já que para 
cada deus grego era dedicado panteão, como o deus da guerra, a deusa do amor, etc. Burkert 
(1993, p. 321) apresenta 4 tipos de festivais dionisíacos grego: 

A festa das Antestérias na região jônico-ática que está directamente 
ligada ao saborear do vinho, conjuntamente com a festa das Leneias 
que precede; a festa das Agrionias na região dórica e eólica. Uma festa 
da dissolução e da inversão com uma rebelião das mulheres,<loucas> e 
fantasias canibais. As < Dionísias> rurais com o sacrifício do bode e 
uma procissão fálica. Finalmente, a chegada de Dioniso vindo do mar, 
Catagogia, as < grandes Dionisias>, que foram introduzidas em Atenas 
no século VI. 

Burkert(1993,p.321)  apresenta como “a discrição mais influente e sublime do mundo 
dionisíaco provém do fim do século V- as <Bacchai> de Euripides.” 

Dioniso, Ehrenreich (2010), tinham como principais adoradas as mulheres, que o 
recepcionava com mais fervor. “a forma mais notória de adoração feminina de Dioniso, 
oreibasia, ou dança de inverno, parece aos olhos mordemos uma imitação grosseira de 
revolta feminina” diz a autora (EHRENREICH, 2010, p. 49).  As conhecidas como mênades, 
eram mulheres que recebiam os chamados de Dioniso, e deixavam as suas casa e famílias para 
viverem em comum nas florestas, elas viviam em “harmonia” com os animais, os alimentando 
e em hora da caça os matavam com as próprias mãos e os comiam crus. Eram capazes de 
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matar os próprios filhos quando em estado de êxtase.  As ligações dessas mulheres com o 
deus as faziam sentirem parte do próprio deus. Para Ehrenreich (2010), Dioniso pelas 
promessas de êxtase, pode ser considerado o primeiro astro do rock.  

 Festas e proibições: o fim de Dioniso?  

Ehrenreich (2010), Burkert (1993) Vernant (2000), comentam que essas mulheres 
sofreram perseguições dos homens pelas suas atitudes “selvagens”. Com isso, e outros 
acontecimento, os cultos ao deus Dioniso tinha uma ambivalência, um lado era o divertimento 
e o outro a perca da ordem em sociedade, com influencia as mênades.  

Ehrenreich (2010) descreve, que quando surgiu à necessidade da separação entre as 
classes sociais, a dança foi tonando algo reservado para os poderosos que não poderiam seres 
vistos com os servos a dançar. E a elite, estava diminuindo os cultos a deus Dioniso, tornando 
algo secreto. Com o nascimento do cristianismo, os cultos pagãos ficaram cada vez raros e 
secretos, por causas das perseguições e as consequências que teriam que pagar os que 
praticavam tais cultos. 

Podendo haver certas relações entre os cultos pagãos ao deus Dioniso e o deus 
Cristão, porém, o que causou umas revoluções de alterações entre o que poderia ser feito 
pelos os cristãos e qual seria o significado das realizações. Da maneira de se comportar dentro 
dos santuários, a maneira de se vestir, o que cantar ou como dançar. 

Ao passar do tempo, iniciou a proibições de danças nos templos cristãs, por motivos, 
de “desordem” que ocorriam em especial as mulheres.  Assim, foram resumidas as 
festividades, os deuses sendo substituídos em dias que representassem algo para os cristãos. 
As festividades milenares “acabadas” por serem profanas e novas surgindo, visto que, não 
daria para “segura” uma cidade abafando as necessidades festivas dela. 

Nasce o protestantismo, o homem deixa o campo, acaba o tempo para as festas, junto 
com o protestantismo e o aparecimento da necessidade do trabalho, as festividades dos dias 
santos ficaram cada vez mais raras. Já que para se preparar uma festa é necessário investir um 
ou vários dias de trabalho, simplesmente, para a festa. Isso impedia que a comunidade 
trabalhasse nas fábricas, nos campos para adquirir condições para sobrevivência em um novo 
sistema econômico que estava surgindo. Ehrenreich (2010) descreve esses relatos sobre o que 
ocorria na Europa e espalhava pelo mundo, junto às grandes navegações. 

A conquista da Europa em diferente parte do mundo, a escravidão dos africanos, os 
índios e seus cultos, os jesuítas.  A Europa, sem querer generalizar já que estamos resumindo 
um livro, já tendo um ponto de vistas sobre as danças, o êxtases, o que poderia ocorrer aos 
cultos a Dioniso, quando começou a verificar as danças dos nativos americanos, dos africanos 
a ritmos dos tambores.  Repugnavam aqueles ritmos extáticos, em que a sensualidades dos 
dançarinos estavam em plena vigor. Reaprendendo, os cultos africanos e ameríndios através 
das crenças europeias, como o cristianismo. Mas mesmo assim ocorreram derivações dos 
cultos africanos, como o candomblé, o xamanismo, entre outros que apresente dança e 
êxtase ao ponto de incorporar o próprio deus.  
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Os espetáculos do inicio do século XX, nazismo e fascismo a repressão.  Neste capitulo, 
Ehrenreich (2010), analisa como era a proibição dos lideres das duas correntes, o nazismo de 
Hitler na Alemanha, mesmo sabendo contemplar a certas expressões artísticas e filosóficas, 
Hitler ameaçava as práticas em que existissem reuniões em grupo, como cultos e missas. 
Visando, que as reuniões compartilhadas com fervor místico poderiam prejudicam o seu 
domínio.  A autora diferencia as apresentações do nazismo e do fascismo como espetáculos 
para atingir os objetivos dos lideres e não festim que a comunidade expressasse um 
sentimento comum como era nas festas do êxtase. 

Renascimento de Dioniso? 

Assim que os partidos nazistas e fascistas perderam seus lugares no mundo, o mundo 
pós- segunda guerra necessitava respirar união. Ehrenreich (2010) no capitulo 10 do seu livro 
apresenta “a rebelião do rock”. As mistura dos já existentes, e uma nova melodia que surgia, o 
rock em países que sofriam as repressões puritanas contra as festividades extasiadas como 
EUA e Inglaterra. 

A autora, citando a limitação do público com a relação apresentação que assistia que 
era, praticamente, passiva estava cansando o público. Surgiu à necessidade de se expressar, 
foi o que estava ganhando espaço no mundo todo, os carnavais que ficaram proibidos alguns 
séculos estavam voltando, e neste contexto o rock nascendo. 

As juventudes norte-americanas e europeias se identificaram com o novo ritmo, 
segundo a autora, em outras palavras, por motivo do congelamento das expressões 
corporação que necessitavam serem descongeladas. Ao som dos Beatles, as adolescentes, 
principalmente, quando juntas “romperam barreiras policiais, invadiam palcos e, é claro, por 
meio de suas ações, fizeram com que aquele grupo de quatro músicos acabasse se tornando a 
banda mais famosa e bem – sucedida de toda historia.” (EHRENREICH, 2010, p.259). 

O rock teve a suas perseguições, como uma dança expressiva sensual, no seu inicio os 
programas de TV faziam o possível para filma apenas a parte de cima do corpo do cantor. O 
rock estava criando um mal- estar na ordem dominante como a igreja e a própria família, pois 
junto com o rock apareceu os movimentos hippies, as drogas ganharam espaço em todo meio 
social, o sexo. O rock causou um forte impacto na cultura nas décadas de 1950 e1960. O ritmo 
da música exigia que dançassem se expressa com todos os músculos do corpo e o em meio ao 
crescimento do rock, surgiu diversas derivações do ritmo, como punk, o heavy metal e outros. 
Em seus rastros podemos dizer que o êxtase e a capacidade de se entregar ao ritmo voltaram. 
O rock nos trouxe o que nos foi proibido quando perseguiu Dioniso, a nossa capacidade de se 
entregar ao êxtase coletivo. 

E o culto continua... 

A história do êxtase é antiga e cheia de aceitação e rejeição, quando aos cultos aos 
deuses, entre eles o mais famoso na mitologia que nos chegou Dioniso, deus grego conhecido 
pelas orgias presentes nos seus cultos.  

O deus Dioniso, mesmo depois de redescoberta do êxtase em publico, no surgimento 
do rock, a liberação das festas, das danças, do próprio vinho, da mulher disputando espaço 
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com o homem no mundo dos negócios sociais, se envolvendo na política da sociedade, 
dividindo os trabalhos domésticos. A mulher dionisíaca ainda sofre perseguição, o próprio 
Dioniso, sofre preconceitos.  

Estamos no tempo que a Tragédia virou novela das 8, que os ritmos sensuais têm 
espaços na mídia. E Dioniso, ainda luta pelo espaço. Passados mais de 2 mil anos das 
perseguições das mênades, dos cultos representativos e significativos para o deus das 
festividades e brincadeiras. O homem continua dividido em se entregar ao êxtase e permitisse 
transcender o seu ser.  Ou viver, esquecendo-se de se unir a natureza divina do seu eu. 

Podemos concluir que, a história do êxtase coletivo tendo mudando de significação ao 
longo da história da humanidade, pode ter influenciado a nossa visão sobre certas maneiras 
de se cultuar ou festejar algo. Podemos muitas vezes analisar certas religiões ou danças como 
algo conduzido para que pecado. 

A dança aparentemente pode ser uma grande responsável por essas visões da 
tentação da carne. Já que como a própria tragédia grega apresentava, Dioniso brincando com 
os sentidos humanos, fazendo que mulheres (pessoas sem importância na Grécia Antiga) 
querendo se partes legítimas de um deus embriagado, extasiado e orgástico. Mesmo, sendo a 
própria tragédia um meio de se adora ao deus bode. A religião cristã e suas preocupações 
com o pecado humano, a repressão nas festividades nos imperialismos e o seu renascimento 
com o rock e a liberdade de expressão. 

Para realmente finalizar, as danças estão ocupando, novamente, o seu espaço nos 
templos sagrados para o Deus, ou Deuses. As festividades são abertas para um público maior, 
mesmo cada um tendo seu ponto de vista sobre as festa. Elas continuam para incentivar a 
continuidade de uma cultura milenar de união na sociedade. 
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RESUMO  
 

A produção de doces tradicionais no Seridó 
potiguar é uma atividade importante para a economia 
de algumas famílias, a despeito de sua invisibilidade dos 
registros oficiais. Apesar de tratar-se de uma produção 
compartilhada entre membros da família, a mulher está 
no controle da produção e da comercialização de doces, 
como outrora. Nosso objetivo nesta comunicação é 
analisar o lugar da doceira num tipo de economia 
familiar de natureza cultural e alimentar, que está 
relacionada a saberes e fazeres significativos para muitas 

famílias. Para isso utilizamos dados etnográficos colhidos 
entre 2010 e 2011, entre doceiras da região. Para 
consecução desse objetivo nos guiaremos pelos 
conceitos de gênero numa perspectiva relacional em 
Butler (2003) e Grossi (1998), de economia da cultura 
em Reis (2007) e Tolila (2007) e de cultura alimentar em 
Contreras e Gracia (2005).  

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: doçaria, mulher, economia da cultura, Seridó potiguar.  

 

GENDER, CONFECTIONERY AND ECONOMY OF THE CULTURE IN SERIDÓ POTIGUAR 

RESUMEN  
 
The production of traditional sweets in Seridó-RN is an 
important activity for the economy of some families, 
despite their invisibility of official records. Although this 
is a production-sharing among family members, the 
woman is in control of production and marketing of 
sweets, as before. Our goal in this paper is to analyze 
the place of the pastry in a kind of family economy and 
cultural food, which is associated with significant 
knowledge and practices for many families. For that use 
ethnographic data collected between 2010 and 2011, 

among the region's confectioners. To achieve this 
objective we will be guided by the concepts of relational 
gender perspective in Butler (2003) and Grossi (1998), 
the economy of culture in Reis (2007) and Tolila (2007) 
and food crop Contreras and Gracia (2005). 

 

 

 
 

 KEY-WORDS:  Confectionery, woman, economy of the culture, Seridó Potiguar 
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INTRODUÇÃO 
 

A produção de doces tradicionais no Seridó potiguar é uma atividade importante para 
a economia de algumas famílias. Apesar de tratar-se de uma atividade compartilhada entre os 
membros da família extensa (parentes, vizinhos e conhecidos), a mulher exerce um papel 
relevante na prática cultural, estando no controle da produção e da comercialização dos 
doces. Com o crescimento da produção, na última década do século XXI, o homem inseriu-se 
na atividade, seja na produção propriamente dita ou na comercialização dos doces. Contudo, 
a atividade é praticamente invisível nos registros oficiais e nos documentos sobre a economia 
da região. Na obra “Evolução econômica do Rio Grande do Norte”, Santos (2002) sequer toca 
no trabalho das mulheres. Quando se refere à alimentação, o faz de forma extremamente 
superficial. Nenhum produto que está a cargo da mulher é citado, a não ser aqueles derivados 
da indústria e que usam a mão de obra feminina. Há uma ausência total quanto ao papel da 
mulher na economia da região. Por outro lado, a importância da produção de alimentos – 
entre estes dos doces – para o desenvolvimento socioeconômico local, principalmente a partir 
da década de 1980, têm sido observada por autores como Morais (2005) e Araújo (2007).  

A nosso ver, a invisibilidade da atividade, nos dados estatísticos oficiais, tem relação 
com o fato de ser uma prática feminina que há muito tempo faz parte das atividades 
domésticas exercidas pela mulher. As atividades desenvolvidas pela mulher sempre aparecem 
como pertencentes ao contexto das práticas domésticas que não geram renda para a 
economia. Outros aspectos concorrem para se acentuar essa pouca visibilidade, tais como o 
fato de esse tipo de prática estar instalada em lugares “invisíveis” para a economia formal – 
nas cozinhas, nos quintais e nos terreiros das casas e nas periferias das cidades – e de ela ser 
praticamente uma atividade exercida sob o olhar, a responsabilidade e o domínio feminino. 
Quanto à desvalorização da atividade da doçaria em função de ela estar sob a 
responsabilidade das mulheres, apresentaremos adiante uma discussão breve sobre a 
invisibilidade do papel das mulheres nas atividades produtivas.  

Assim nosso objetivo aqui é analisar o lugar da mulher doceira (ou biscoiteira ou 
boleira) nesse tipo de economia familiar de natureza cultural e alimentar que está relacionada 
a saberes e fazeres significativos para muitas famílias. A despeito do pouco reconhecimento 
socioeconômico, hoje a doçaria se constitui como uma prática rentável para alguns segmentos 
sociais seridoenses seja como fonte de renda principal ou complementar. Para isso nos 
guiaremos pelos conceitos de gênero, numa perspectiva relacional, em autores como Grossi 
(1998) e Butler (2003), de economia da cultura em Reis (2007) e Tolila (2007) e de cultura 
alimentar em Contreras e Gracia (2005).  

Pensamos o processo de construção das identidades plurais (ou de gênero) a partir da 
perspectiva relacional, vendo o gênero como uma categoria analítica (relacional) em que as 
diversidades são pensadas a partir das diferenças biológicas, mas, sobretudo das significações 
socioculturais e históricas. O sexo, o gênero e a sexualidade são concebidos como construções 
sociais, mesmo muitas delas se apoiando em dados da natureza. Essa abordagem rompe com 
as generalizações ou universalizações tão recorrentes nas análises sobre o masculino e o 
feminino, em prol de se perceberem as especificidades e a grande variedade de concepções a 
respeito do que é ser homem e do que é ser mulher nas sociedades. A categoria de gênero 
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permite percebermos que, em determinados contextos e situações espaços-temporais, os 
homens ou as mulheres estão em posição de dominação: o masculino deve se apreendido a 
partir do feminino ou o feminino a partir do masculino (BUTLER, 2003; GROSSI, 1998; 
HIELBORN, 1999; MACHADO, 1998). Dessa forma poderemos entender mais claramente 
porque da invisibilidade do papel da mulher na produção de alimentos que geram renda para 
a economia família e local.  

As leituras teóricas e empíricas sobre a distinção ou diferenciação cultural nem sempre 
dão conta de perceber que as construções e concepções de feminino e masculino estão 
imbricadas em complexos sistemas simbólicos e culturais que precisam ser compreendidos e 
explicitados numa perspectiva relacional. Uma parte das análises realizadas nas ciências 
humanas sobre a categoria do gênero e das distinções de sexo tem se centrado na busca de 
respostas para a seguinte questão: há uma dominação hegemônica do homem sobre a mulher 
em todas as sociedades? As respostas para esse enigma têm sido buscadas em explicações 
que versam desde a relação natureza/cultura, o mito do patriarcado e o 
universalismo/particularismo.  

Não é nossa preocupação aqui analisar esse campo epistêmico. Contudo, quanto aos 
enfoques universalista e particularista, o campo epistêmico com relação à questão do gênero 
se apresenta da seguinte maneira: os americanos (culturalistas) pensam a categoria do gênero 
a partir da diversidade, enquanto os franceses enfocam mais em suas análises a dimensão 
universal e da igualdade. Apesar das divisões e disputas por campos epistêmicos, que 
parecem não terem contribuído muito para um debate sadio e produtivo quanto a percepção 
de elementos universais e culturais, tem-se a proposta construcionista. Trata-se de uma 
tentativa histórico-antropológica que associa, na análise dos fenômenos sociais, as 
configurações particulares e as constantes que são construídas nas sociedades. A ideia base 
dessa corrente é a de que tudo é uma construção social e cultural. Aqui a tese dos invariantes 
universais não é refutada; no entanto, os universais vão ser concebidos como produtos de 
práticas humanas, e servem para atestar o que há de comum no trajeto histórico do homem, 
segundo Machado (1998); Grossi (1998), dentre outros.  

Na tentativa de afastar-se da difusão acentuada das diversas perspectivas sobre o 
estudo da mulher e do gênero, Grossi (1998, p. 6) defende a análise relacional como 
alternativa para o entendimento da ‘‘violência em uma relação afetivo/conjugal”. A análise 
relacional que busca compreender aos diferentes significados do masculino e feminino em 
cada contexto (proposta do culturalismo) é na contemporaneidade o novo paradigma teórico 
no estudo do gênero. Por meio dela é possível perceber tanto as lógicas internas a cada 
contexto, presentes nas representações simbólicas, como os significados e sentidos que os 
indivíduos dão as coisas e aos acontecimentos no mundo social e individual. A ideia de 
relacional tem relação com o contexto onde as representações são construídas e com as 
circunstâncias em que se posicionam os sujeitos. É por meio do trabalho das representações 
simbólicas que a sociedade torna indizível a contribuição das mulheres; suas práticas e suas 
falam não aparecem.   

Na perspectiva relacional, o gênero, enquanto categoria conceitual e não empírica, é 
estudado a partir da relação entre sujeitos socialmente construídos em contextos específicos. 
A proposta é pensar o gênero sempre em relação a contextos culturais e nem sempre em 
relação ao feminino e o masculino. O gênero é pensado em seu aspecto relacional, ou seja, os 
estudos devem considerar os dois ângulos das construções: mulheres e homens em relação. 
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Para Butler (2003), não há um sujeito universal, mas um conjunto de relações contextuais. 
Mesmo assim, é preciso trazer para a discussão o sujeito universal, mas partindo-se do 
particular para o geral, visto que a condição de universalidade não é inerente aos homens, ao 
contrário, são eles que continuamente tem se apropriado dela.  

A categoria de gênero não deve e nem foi criada para explicar as causas do masculino 
e do feminino, mas pensar os efeitos. É importante buscar os significados que os indivíduos 
dão as práticas, as representações simbólicas, as quais são permeadas pelas relações de poder 
e pelas concepções de masculino e feminino. Tal categoria permite perceber-se que em 
determinados contextos e situações espaços-temporais os homens ou as mulheres estão em 
posição de dominação. A relação de gênero é um tipo de relação engendrada 
hierarquicamente, ou seja, numa disputa de poder. É preciso então delinear e “nomear como 
objeto de reflexão a trama mesma das relações entre mulheres e homens, e a dupla 
indagação sobre os lugares de uns e outros” (MACHADO, 1998, p.3).  

Apesar de estar-se discutindo a importância de uma análise relacional, não se descarta 
a leitura da questão do gênero a partir das representações simbólicas. Descortiná-las é tão 
importante quanto compreender os sentidos e significados que os indivíduos dão para as 
coisas do mundo. Para constituírem representações os sujeitos buscam nas evidências 
biológicas algo para dizer que elas são a própria realidade, ocultando assim o caráter fundante 
das práticas culturais. É por meio do trabalho duradouro das representações simbólicas que é 
criada a ideia de hegemonia, que vai aparecer em quase todas as culturas, do homem em 
relação à mulher; mas é também por meio dela que pode surgir uma possibilidade de 
mudança. É nesse sentido que se entende ser de grande importância à compreensão de 
lógicas culturais ou simbólicas1, associada aos significados, aos sentidos e aos valores das 
práticas sociais, como o lugar da mulher doceira na economia da cultura no Seridó.  

Para Reis (2007) e Tolila (2007), a economia da cultura se constitui como uma área de 
estudos da cultura como motor de desenvolvimento socioeconômico sustentável para as 
comunidades. A economia da cultura se utiliza das mesmas ferramentas da economia, tendo, 
portanto, um olhar transversal para a complexidade das práticas culturais e para seu 
desenvolvimento. O campo de estudo preocupa-se em perceber aquilo que Sahlins (2003) e 
outros autores discutem em relação à cultura: o prático e o significativo. Pois, mesmo como 
atividade prática, feito com fins utilitários, a doçaria se constitui num bem de expressividade 
significância sociocultural; os doces são símbolos identitários com os quais os seridoenses 
constroem sentimentos de identidade a um lugar, a um estilo alimentar e a uma cultura 
(BAUMANN, 2005). Eles representam uma memória coletiva e individual (HALBWACHS, 1990).  

Por questões operacionais, categorizamos a diversidade e a variedade de comidas 
doces disponíveis nesse estilo alimentar, de doçaria seridoense2. Os saberes e fazeres 
associados a essa doçaria pertencem a uma cultura alimentar que é formada por “conjunto de 
representações, de crenças, conhecimentos e de práticas herdadas e/ou aprendidas que estão 

                                                           
1 Entendemos por lógicas um conjunto de associações simbólicas que tomam a forma de representações e que 
dão existência ao mundo social.   
2 Em diálogo com o campo empírico, subcategorizamos a doçaria em: doce “propriamente” dito (de frutas, de 
leite, de ovos, de espécie ou de gergelim); bolos (de ovos, de milho, de leite, de macaxeira, grude e preto ou pé 
de moleque); biscoitos (de goma, de leite, de farinha de trigo, broas brancas e pretas); em comidas de milho 
(pamonha, canjica); alfenins, puxa-puxa e pirulitos de açúcar; filhoses; imbuzada ou umbuzada; doce seco; arroz-
doce; cocada; mel de rapadura e chouriço. 
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associadas à alimentação e que são compartilhadas pelos indivíduos de uma cultura dada ou 
de um grupo social determinado dentro de uma cultura” (CONTRERAS, GRACIA, 2005, p. 37). 
Por meio da cultura alimentar, os indivíduos constroem um “espaço alimentar”, que 
compreende as formas de produção, aquisição, preparação, distribuição, comercialização e 
consumo de sua alimentação, redes de sociabilidade e de solidariedade, formas de 
organização e de divisão social do trabalho, dentre outras dimensões (DANTAS, 2008). É 
importante salientar que nosso entendimento de cultura como uma construção humana e 
social é baseada em Castoriadis (1982) para quem há modos diferentes de percepção e de 
significação da realidade e do próprio mundo humano e social. Nem todos compartilham 
definitivamente os mesmos significados.  

Para o presente artigo utilizamos dados etnográficos colhidos entre 2010 e 2011, entre 
doceiras da região, mas particularmente nos municípios de Carnaúba dos Dantas, Caicó, 
Cruzeta e São José do Seridó. Esses dados são parte dos projetos de pesquisa “Doçaria 
seridoense: um patrimônio cultural alimentar” e “Doces imagens seridoenses” que estamos 
desenvolvendo na região, com o objetivo principal de fazer um inventário sociocultural e 
econômico dos saberes e fazeres associados a essa doçaria. Nesses e noutros municípios 
encontramos mulheres que produzem diversos doces em parceria com parentes e pessoas 
conhecidas tanto para comercialização como para o próprio consumo da família. A maioria 
delas tem relação com o mundo rural seja como sitiante ou ex-sitiante.  

Neste artigo, tomamos as experiências de produção de doces de famílias como a de 
Dalva Assis de A. Batista (Dona Dalva3), de Irizanete Araújo dos Santos (Zanete de Galego do 
Biscoito), de Raimunda Soares Alves (Raimunda do Doce), de Severina Medeiros Pereira (Dona 
Birina), de Maria da Guia Dantas (Mariquinha de Lalá) e de Josefa Alexandrina (Zefinha). As 
duas primeiras residem em Caicó; Raimunda no sítio Salgado, em Cruzeta; Dona Birina em São 
José do Seridó; Mariquinha de Lalá e Zefinha em Carnaúba dos Dantas, sendo esta última no 
sítio Volta do Rio.  

 

 

 

DOCARIA SERIDOENSE: O LUGAR DA MULHER?  

A doçaria seridoense data de um período imemorial; não detectamos em nossas 
pesquisas etnográficas e bibliográficas referências ao tempo de introdução dessa prática 
alimentar no Seridó. Mesmo assim, identificamos que o ofício de doceira e o modo de feitura 
de doces fazem parte de um saber-fazer muito antigo, dominado por algumas mulheres 
seridoenses, o qual é, normalmente, aprendido e transmitido no seio familiar ou nas cozinhas 
de pessoas conhecidas. Em geral, a fabricação desses produtos envolve o trabalho de 
membros da família e de conhecidos, chamados pelas doceiras de “ajudantes”, os quais 
geralmente recebem salário pelo serviço prestado. É normalmente feita nas residências das 
doceiras – mas precisamente nas cozinhas e quintais, espaços sociais por excelência – a partir 
de receitas das famílias que são guardadas na memória, às vezes a “sete chaves”, e 
transmitidas oralmente; não é comum o registro escrito desses ofícios de modos de fazer, 
muito embora algumas doceiras tenham “guardados” cadernos de receitas. Geralmente as 

                                                           
3 Os nomes (ou apelidos) referidos no texto são como essas pessoas são conhecidas em seus municípios. 
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mulheres aprendem o ofício ainda jovem. A descrição das condições de produção de doces de 
algumas doceiras revela o lugar de destaque que a mulher assume nesse segmento da 
alimentação tradicional.    

A caicoense Maria Irizanete, de 51 anos, é funcionária pública municipal, mas há 21 
anos faz biscoitos, doces e bolos para comercializar na própria comunidade. Aprendeu a fazer 
doces com sua tia, quando tinha 12 anos e hoje produz com seu marido, Raimundo dos 
Santos, 50 anos, conhecido por “Galego do Biscoito”. O casal tem uma produção caseira, de 
pequeno porte, num compartimento nos fundos da cozinha de sua residência, onde antes era 
o quintal. A cozinha é simples, contudo já conta com moinho, forno industrial e mesa que são 
utilizados exclusivamente para a produção de biscoitos. Entre os produtos feitos por eles 
estão as raivas, biscoitos palito, bolachas de leite, sequilhos, grudes e bolos de diversos tipos; 
além de eventualmente dependendo da safra, produzirem doces em calda. Preparar a massa, 
abri-la, espalhá-la e assar os biscoitos é uma tarefa exercida pelo casal, com exceção das 
daquelas mais “pesadas” que ficam a cargo de Galego. Às vezes, uma das duas filhas ajuda a 
encher as placas com biscoitos para serem assados.  

Quando é necessário que a produção aumente por conta de festas, como festa de 
Sant’Ana, fim de ano e veraneio eles chamam outra pessoa para ajudar. Pessoa está que foi 
ensinada por eles mesmos á fazer do jeito deles. A produção é diária, mas aumenta durante as 
festas, como na de Sant’Ana, no final do anão e no período de veraneio quando muitas 
famílias vão viajam para praias. Com exceção da venda numa banca na Feira Livre da cidade, 
aos sábados, os produtos são vendidos na própria residência, na sala da família. São expostos 
em estantes a vista do cliente que pode escolher o que comprar. Os clientes são geralmente 
conhecidos do casal que residem na cidade ou em outras localidades e turistas. Além dos 
produtos fabricados por eles, vendem outros produtos caseiros de outrem, como rosquinha 
de queijo, suspiro, rapadura batida, espécie, chouriço, etc., além de bordados em tecidos.  

 Apesar de ser Galego quem cuida da maior parte da produção e faz grande parte do 
trabalho “pesado”, é o nome de Zanete que aparece em maior destaque nos biscoitos. É a 
marca dela e de sua tia, de quem herdou o saber fazer, que são referenciados pelos clientes 
aos procurem os produtos. Aliás, é ela quem comercializa os biscoitos em casa e na Feira, 
contando, às vezes, com a ajuda de suas filhas.  

Também podemos observar o caso da doceira e agricultora Raimunda Soares Alves, 
conhecida como Raimunda dos Doces, do município de Cruzeta. Onde começou a produzir e 
comercializar doces quando se casou, fazendo doce de leite para aproveitar o leite do gado 
que seu marido já criava na época, além de complementar a renda da casa. Sua família já era 
conhecida pela qualidade dos doces. Hoje com 51 anos de idade, há 30 produz grande 
variedade de doces caseiros de frutas e de leite: doce de leite, leite com ameixa, com coco, 
goiaba, chocolate, castanha, amendoim; doce de goiaba em geleia e em calda; de coco, 
mamão, mamão com coco, mamão com abacaxi e manga com abacaxi. Receitas criadas por 
ela. Casada com Gerdimilson Alves Pereira, conhecido como Neném de Benedita, 56 anos, 
agricultor e ajuda na produção, dando o ponto do doce, enchendo as vasilhas e fazendo as 
entregas em Cruzeta. Contudo, nas embalagens é o nome dela que aparece: “Doce de 
Raimunda”, mostrando que a mulher ganha mais destaque nesse tipo de atividade. Mesmo 
assim, ele detém um conhecimento importante: de saber também o ponto do doce.   

Tem um espaço na casa destinado a essa produção de doces: um anexo à cozinha, 
onde tem fogo à lenha e os tachos de alumínio e onde também ficam armazenados os doces 
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de fruta, exceto o de goiaba em geleia e o de leite, em curtição por 8 dias para não azedar. 
Outros materiais necessários à produção, como liquidificador industrial, e peneira de náilon 
ficam num alpendre. Os doces são vendidos em potes de plástico de 290g a R$ 1,70; 600g a R$ 
3,40; e 1 kg e 200g a R$ 7,00. Vendendo por pedido e em uma rede de Supermercado em 
Cruzeta. 

Destacamos também a Maria da Guia Dantas conhecida por Mariquinha de Lalá, 58 
anos, é funcionária pública, trabalha como merendeira, e é doceira, boleira e mestra de 
chouriço em carnaúba dos Dantas. Além de dar conta dos afazeres domésticos de sua casa ela 
faz bolos - de milho, preto ou pé-de-moleque, -, faz também canjica, pamonha para serem 
vendidos a uma padaria da cidade, onde se produz doces e bolos, contudo não abre mão de 
comercializar os produtos de Mariquinha. 

Ela adaptou um compartimento nos fundos da sua residência para a fabricação de seus 
produtos, que conta com liquidificador profissional, moinho adaptado com motor, além de 
um forno a lenha onde ela cozinha principalmente as pamonhas e bolos. Na feitura de seus 
produtos – bolos, comidas de milho, como canjica e a pamonha – conta com a colaboração de 
seu esposo Inácio Medeiros Dantas, o “Lalá”, responsável por tarefas que exigem mais força, 
como pegar os caldeirões pesados, no trato com a lenha do forno, e o descascar do milho; seu 
filho Cláudio Roberto Dantas que quando está em casa, é o responsável por operar o moedor 
de milho; e de suas netas que dão pequenas ajudas, como o mexer de uma panela, já 
demonstrando assim interesse no que ela faz. Seu marido juntamente com ela descasca as 
espigas de milho, em uma media de 200 espigas por semana, com as quais se pode fazer 76 
pamonhas 30 canjicas e 06 placas de bolo de milho. Essa atividade de venda dos produtos que 
fabrica, é uma atividade complementar importante para a renda familiar, pois conseguem 
manter o filho estudando em outra cidade. 

Com base nas pesquisas feitas junto a essas doceiras, pudemos observar que a 
produção de doces nessas famílias é compartilhada entre seus membros, onde a mulher está 
no controle da produção e da comercialização desses doces, porém nesse processo se faz 
imprescindível evidenciar o auxílio dos maridos no processo, tornando-se assim parte 
integrante e indispensável à realização da atividade. Logo podemos entender que na doçaria 
seridoense os gêneros feminino e masculino não são dicotômicos, porém complementares. O 
espaço da casa aparece como uma unidade de produção complementar, envolvendo o casal e 
outros membros da família.  

 

CASA: UNIDADE DE PRODUÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Pensando numa perspectiva relacional, a invisibilidade do trabalho das mulheres na 
economia doméstica, como na doçaria, é fruto, principalmente, do trabalho das 
representações simbólicas. Pois no caso das atividades campesinas e domésticas, e, em 
particular, nos sertões do Seridó, não se pode negar que existe uma valoração social 
diferenciada para o trabalho desenvolvido no campo ou em outras instâncias e o desenvolvido 
na casa. Essa valoração contribui para a permanência da divisão sexual do trabalho e para 
uma hierarquização entre as atividades realizadas em cada segmento. As atividades de 
produção de comida (como doces) revelam como ainda são assimétricas as relações entre 
homens e mulheres. Há significações recorrentes que determinam que as atividades das 
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mulheres são aquelas voltadas para as tarefas domésticas, que não geram renda e são mais 
leves, enquanto as dos homens são aquelas ligadas ao trabalho rentável e/ou remunerado e 
mais pesado. As primeiras estão mais centradas no ambiente doméstico, e as segundas no 
espaço da “rua” ou do campo.  

Pensando a família como unidade de produção no contexto seridoense, percebemos 
que muitas das relações sociais – em se tratando do trabalho da mulher e do homem – ainda 
são estruturadas a partir de representações simbólicas que associam o trabalho da mulher ao 
espaço doméstico e o do homem ao espaço da rua. Ao analisarmos a organização interna de 
produção da doçaria e a divisão das tarefas por sexo, observamos que há, em alguns casos, 
uma “certa” oposição masculino-feminino que ultrapassa uma simples divisão hierárquica 
entre os gêneros e se coaduna com a ideia de oposição entre trabalho de “casa” e de “fora da 
casa”. Apesar de na maioria das experiências analisadas, a mulher assumir o controle de 
praticamente todas as etapas de fabricação e venda dos doces, a atividade ainda é vista como 
uma atividade pouco produtiva e pouco rentável, por estar inserida nas atividades domésticas 
do universo da casa e da cozinha. Assim, são articuladas e reforçadas as oposições entre os 
papéis sociais e são significados os bens produzidos como femininos ou masculinos, e também 
hierarquizados. Assim, para além da casa ou fora da casa, aparecem relações desiguais de 
gênero no trabalho familiar.  

Contudo, em algumas experiências de produção de doces analisadas, a estrutura da 
economia familiar incorpora o trabalho da mulher e o do homem (incluindo também filhos e 
ajudantes), constituindo-se relações de complementaridade no espaço doméstico, nos termos 
colocados por Butler (2003) e Grossi (1998). Tais relações são reveladoras de que há um 
processo em curso de quebra do paradigma representacional da superioridade do homem em 
relação à mulher. Isso não significa negar que a instituição do casamento, por exemplo, regula 
as relações que são estabelecidas entre mulheres e homens e cristaliza representações 
simbólicas que as sustentam. Como vimos, as regras e valores que organizam as relações 
entre mulheres e homens os separam e os aproximam, dependendo da atividade e da ocasião 
em que estejam envolvidos. Na produção do chouriço4, homens e mulheres podem estar 
juntos; no caso da feitura de alguns doces, esse modelo não se aplica totalmente: os homens 
são responsáveis pelas atividades de “fora da casa”, como a compra e a comercialização das 
frutas e do leite, e as mulheres pelas atividades de dentro da casa – da cozinha –, como a 
feitura do doce. A exceção, no caso da feitura do chouriço, de biscoitos e de outros doces, é a 
mexida do tacho, que, normalmente, é de responsabilidade dos homens. No fabrico de outros 
doces, a mulher assume um papel de destaque, estando o homem como colaborador. Em 
algumas situações, como a de Raimunda, seu esposo é responsável pelas atividades de fora da 
casa e de maior visibilidade, como a comercialização dos doces, junto aos compradores e 
consumidores. Por outro lado, no caso de Zanete é seu esposo Galego quem cuida da feitura 
dos biscoitos e ela da sua comercialização, o que, no passado, parece ter sido inadmissível.  

Acredita-se que muitas das transformações presentes nas relações de gênero são 
devido também, como assinala Heilborn (1999), a entrada das mulheres no mercado de 
trabalho, o crescimento do nível instrucional, a desvinculação entre sexualidade e reprodução 
e o direito ao voto feminino. Assim não podemos aferir que na doçaria as mulheres estão mais 
envolvidas com as atividades de dentro da casa, menos visíveis aos consumidores e a 

                                                           
4  Para saber mais sobre a prática do chouriço no Seridó, consultar Dantas (2008). 
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população em geral. Elas tanto envolvem com a produção como com a comercialização dos 
doces. Noutros termos, elas dão conta das atividades de dentro e de fora.   

O estudo da doçaria seridoense aponta que é preciso estar alerta para a invisibilidade 
do trabalho da mulher como um trabalho produtivo, pois ele é associado apenas às tarefas 
domésticas, apresentadas de forma a desqualificá-lo. Para Viezzer e Moreira (1994), o papel 
desempenhado pelas mulheres na economia, ou melhor, como agentes produtoras de bens e 
serviços, é invisibilizado pelo processo de contabilização de registros de economistas e de 
pesquisadores, o que nos parece acontecer também no Rio Grande do Norte, mais 
especificamente no Seridó, como já assinalado. Para muitos desses pesquisadores, o trabalho 
desenvolvido pela mulher é visto como acessório ou complementar em relação ao do homem. 
Por outro lado, estudos etnográficos e históricos, como, por exemplo, o realizado por 
Woortmann (1991), têm revelado que as mulheres vêm exercendo atividades produtivas em 
diversas áreas da agricultura familiar e da pluriatividade, gerando, assim, renda para a 
economia familiar. A produção de doces é um exemplo de que a mulher está presente no 
espaço social e produtivo da família. Esse capital simbólico é perceptível na hora que o 
consumidor vai comprar um produto da terra ou do sertão. A compra de um doce é 
geralmente feita mediante a interrogação de quem o fez, acontecendo o mesmo com os 
outros produtos.  

Malgrado essas mudanças, não temos pretensões de defender que as mulheres 
seridoenses não vivenciam o processo de dominação masculina. O que se assinala é que a 
mulher vem ocupando cada vez mais espaço nesse mercado de bens simbólicos e materiais. 
Ao invés de esperarem pela renda do marido ou de filhos, elas participam financeiramente da 
provisão da casa e da família, muito embora, essa participação ainda não seja percebida de 
forma consciente por todas elas, e nem pelos seus maridos. Certamente isso não vem 
acontecendo com todas as mulheres; muitas delas ainda permanecem submissas e 
dependentes dos homens. Em muitos casos, a mulher não é apenas provedora de bens 
considerados “supérfluos” para os homens, mas de outros bens importantes para a 
manutenção da família, elas desempenham papel fundamental numa economia da cultura 
que vem se delineando na região nas últimas décadas, engendrada em saberes e fazeres de 
significância sociocultural. Trata-se de uma prática socioeconômica que engendra relações 
sociais extremamente relevantes à existência social e à preservação de patrimônios culturais.  

Não se têm condições ainda de afirmar se as transformações vivenciadas no contexto 
rural seridoense vêm produzindo mudanças na posição que as mulheres assumem tanto na 
estrutura familiar como social. Ora, em muitas sociedades, por meio do trabalho das 
representações coletivas, mais especificamente as ideológicas, o trabalho das mulheres torna-
se invisível e, às vezes, é considerado atividade complementar às atividades dos homens; o 
que parece ter efeito direto sobre as relações de gênero, como observa Carneiro (1998), em 
relação a agricultura enquanto uma atividade de casal, nos Alpes franceses. No entanto, 
frente aos problemas colocados com a modernização, as doceiras encontram nessa 
pluriatividade (DEL GROSSI, GRAZIANO DA SILVA, 1998) alternativas que asseguram uma 
parcela da renda familiar, e, consequentemente, sua inserção no mercado de trabalho, 
mesmo sendo, muitas vezes, o mercado informal.  
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RESUMO  
 

A pesquisa tem por objetivo a análise sobre 
Juventude e sua relação com as múltiplas dinâmicas 
sociais contemporâneas no contexto do sertão 
nordestino. Trata-se de um estudo piloto em três 
municípios polos da região semiárida do nordeste 
brasileiro (Pau dos Ferros/RN, Jaguaribe/CE e Catolé do 
Rocha/PB), que pretende investigar a(s) realidade(s) 
juvenil(s) urbano e rural, abordando temáticas 
relacionadas ao lugar dos jovens na contemporaneidade, 
enfatizando a emergência de novas subjetividades, o 
desejo por reconhecimento e a produção de novas 

identidades sociais, considerando as relações de gênero 
e etnicidade. Será considerada a experiência escolar 
cotidiana, a partir da observação e entrevistas com 
alunos de escolas públicas de ensino médio, ressaltando 
os aspectos relacionados ao perfil socioeconômico, a 
vida escolar e trabalho, a vida familiar, a saúde sexual e 
reprodutiva, ao lazer, ao trânsito e uso de drogas e 
percepções sobre política.  
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Identidades juvenis, sertão nordestino. 

 

 JUVENILES IDENTITIES IN COUNTRYSIDE OF THE BRAZILIAN NORTHEAST 

ABSTRACT  
 

The aim of this research is to make an analyses 
about adolescence and its relationship with the many 
different contemporary social dynamics in countryside 
of the Brazilian northeast. It’s a pilot study in three main 
cities of three different states (Pau dos Ferros/RN, 
Jaguaribe/CE and Catolé do Rocha/PB) intends to 
investigate urban and rural juvenile reality (ies) 
addressing issues related to the place of young people 
in contemporary society, emphasizing the emergence of 

new subjectivities, the desire for recognition and 
production of newsocial identities, considering the 
relations of gender and ethnicity. Will be considered the 
everyday school experience, from observation and 
interviews with public school students from high school, 
with emphasis on aspects related to socio-economic 
status, school life, work, family life, reproductive health, 
leisure, transit and drug use and perceptions about 
politics. 

 

 KEY-WORDS:  youth identities, northeastern backlands. 
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IDENTIDADES JUVENIS NO SERTÃO NORDESTINO 

 
INTRODUÇÃO  

 
Pensar sobre a Juventude em contextos atuais pressupõe um olhar múltiplo que 

considere a diversidade de situações existenciais que afetam estes sujeitos, portanto, tem 
sido recorrente a importância de se tomar a ideia de Juventude em seu plural – Juventudes.  

Historicamente, o sentido amplo da questão da juventude tem raízes filosóficas e 
psicopedagógicas antigas, provenientes da antiga Grécia (Homero, Sócrates, Platão, 
Aristóteles), de Roma (Lucrécio, Cícero, Séneca, Quintiliano), da Idade Média (visão teológica), 
em Espinoza, etc., e, ainda, nas relações entre pais e filhos. Todavia, foi necessário esperar o 
Século XVIII, com Rousseau ("O Emílio"), para que a juventude começasse a ter um valor 
social, integrando-se no modo de pensar otimista e inovador da classe burguesa e da 
Ilustração.  

Na modernidade, a infância/adolescência passa a ser identificada como etapa 
classificatória da existência humana, necessitando de tratamento socioeducativo diferenciado 
do adulto. Martins (2010) afirma que a criança começa a ter impacto na vida do lar, na 
estrutura social, nas pautas socializadas na família e na escola, contribuindo-se a cristalizar a 
idéia que a "juventude" está por "fazer-se", por adquirir a sua condição de etapa de vida e de 
dignidade própria. Neste sentido, o termo "juventude" entra no debate contemporâneo, 
desde a burguesia, idealizando-se cada vez mais a sua presença e o protagonismo social na 
dinâmica das sociedades. 

Do ponto de vista conceitual, Silva (2006) destaca três perspectivas de interpretação 
sobre a juventude, são elas: teoria geracional, corrente classista e enfoque cultural. Em linhas 
gerais, para a teoria geracional a juventude é, fundamentalmente, uma fase de vida referente 
à socialização das pessoas, originada das descontinuidades que se afloram na convivência 
intergeracional. Nesta perspectiva, existe uma cultura juvenil que se mostra oposta às 
culturas adultas, proveniente da síntese do seu próprio momento de vida e dos aspectos 
assimilados da convivência intergeracional. Na concepção da corrente classista, a juventude 
não pode ser considerada como fase de vida, dadas as profundas diferenças socioeconômicas 
existentes entre setores sociais pertencentes à mesma faixa etária e que não podem deixar de 
ser levadas em conta nos procedimentos analíticos. Assim, a noção da categoria juventude 
estaria forçosamente submetida à ideia de relações de classe e das desigualdades sociais a 
que a mesma pertence. Por fim, o enfoque cultural considera que a juventude não é uma 
realidade dada, mas construída socialmente a partir dos conflitos que se verificam entre os 
mais novos e os mais velhos (BOURDIEU, 1983). Assim, não possui um perfil próprio, mas se 
apresenta sob várias expressões de estilos de vida, crenças, valores, símbolos, normas e 
práticas grupais diferenciadas- as culturas juvenis (GROPPO, 2000; PAIS, 1993).  

A autora acima referida ainda destaca que a juventude como categoria socialmente 
constituída deve ser interpretada tendo-se em conta as dimensões materiais, históricas, 
políticas e simbólicas nas quais o social se produz. Portanto, a noção de juventude está 
relacionada a uma faixa etária, a um processo particular de amadurecimento corporal, a um 
processo de socialização específico, a um contexto sócio-político-econômico cultural, entre 
outros, vigentes ao mesmo tempo, muito embora como expressão e intensidades diferentes 
em cada trajetória grupal/individual (SILVA, 2006).  

Neste contexto, verifica-se que o exercício analítico encontrará, necessariamente, mais 
de uma juventude, mais de um jeito de ser jovem na atualidade, ficando clara a inviabilidade 
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de se tratar tal segmento como uma realidade acabada. Assim, o maior desafio é 
compreender a categoria juventude com a amplitude e a dinamicidade que a realidade exige, 
sem, no entanto, deixar de marcar as particularidades que a diferencia diante das demais.  

No caso, o sertão nordestino como espaço de sociabilidade dos jovens pesquisados 
também apresenta referências interpretativas multifacetadas. Muniz (2008) aponta as 
diferentes diversidades e dizibilidades da produção de imagens e textos sobre o nordeste 
brasileiro enquanto espaço regional e cultural. O autor identifica as primeiras leituras do 
Nordeste como “espaço da saudade”, onde a questão regional, o Nordeste e o nordestino, são 
pensados por discursos que partem das temáticas da origem e da tradição, tentando 
reencontrá-la e religá-la ao presente (ex: obras de Gilberto Freire, José Lins do Rêgo ou Ariano 
Suassuna). Outras leituras interpretam o Nordeste como “território da revolta”, que pensa a 
questão regional a partir da revolução social e da teleologia que ele implica, onde o espaço 
exemplar da miséria e da injustiça social advindas do sistema capitalista precisa ser 
ultrapassado. Por fim, é identificado no movimento tropicalista o formato das “cartografias de 
alegrias”, na qual o Nordeste e o nordestino são tomados, principalmente na Música Popular 
Brasileira, como identidade inacabada, sempre em construção, deixando de ser o lugar da 
tradição para ser da modernidade também. 

É a partir de tais perspectivas, das multiplicidades e possíveis inserção de novos 
olhares a cerca da Juventude e de seu espaço de sociabilidade que buscaremos analisar os 
aspectos pertinentes no tocante às Identidades Juvenis no Sertão Nordestino. 
 
DESENVOLVIMENTO 

Para fins deste artigo serão apresentados os dados parciais da pesquisa realizada no 
município de Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte. O município está situado a 400km da 
capital, possui uma área de 259,96km² e está localizado no bioma caatinga da tríplice 
fronteira (Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará). É considerado um município polo de médio 
porte, que têm influência significativa na região do alto oeste potiguar, composto por mais 
trinta e seis municípios.  

Todas as escolas públicas de ensino médio foram visitadas e alunos de 14 a 18 anos 
foram entrevistados em temáticas relacionadas ao perfil socioeconômico, a vida escolar e 
trabalho, a vida familiar, a saúde sexual e reprodutiva, ao lazer, ao trânsito e uso de drogas e 
percepções sobre política.  

A amostra do número de entrevistados foi definida a partir do percentual do número 
de alunos do ensino médio pelo número da população geral do município, sendo considerada 
ainda a divisão populacional por sexo e idade. No caso de Pau dos Ferros, sua população é de 
27.733 habitantes, sendo a população jovem de 15 a 19 anos de 1340 habitantes do sexo 
masculino e 1413 habitantes do sexo feminino (IBGE, 2011). Considerando que o número total 
de alunos matriculados na rede pública de ensino médio é de 1476 alunos (DIRED, 2011), o 
percentual amostral definido é de 5,3% do número de alunos do ensino médio (1º, 2º e 3º 
anos) matriculados nas duas escolas públicas estaduais e no IFRN campus Pau dos Ferros. 
Neste artigo serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas com os jovens 
estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

O IF atende jovens de vários municípios localizados na região oeste, dentre os alunos 
pesquisados apenas 37% reside em Pau dos Ferros, o restante reside em municípios como São 

2010



MELO & HOLANDA (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 4 
 
 

Miguel (12%), Portalegre (8%), Encanto (8%), Alexandria (6%), Marcelino Vieira (5%), Rafael 
Fernandes, Itaú, Francisco Dantas (3% cada), Água Nova, Luís Gomes, Riacho de Santana, 
Doutor Severiano, José da Penha, Pilões, Severiano Melo (1% cada).  

O perfil sócio econômico dos jovens entrevistados aponta o acesso a diversos serviços 
básicos como água encanada (100%), energia elétrica (98%), coleta de lixo (83%), esgoto 
(70%) e pavimentação (71%).  

No que se refere ao acesso aos bens de consumo, 60% dos jovens responderam ter 
pelo menos um computador em sua residência e 93,33% afirmaram que possuem um 
aparelho de celular. Quando perguntado qual o objeto de consumo indispensável na vida de 
um adolescente, 71,67% afirmaram ser o computador, 11,67% o celular, 5% a televisão e 
roupas de marca e 6,66 outros. De um modo geral, os dados apontam melhoria no acesso aos 
bens de consumo de famílias moradoras de áreas historicamente desfavorecidas 
economicamente. Embora, apenas 38,33% dos entrevistados afirmaram receber algum tipo 
de bolsa de caráter assistencialista (bolsa escola, bolsa família). E, 28,33% trabalham ou já 
trabalhou.  

A renda mensal familiar de 70% dos jovens entrevistados é de um a três salários 
mínimos, onde 80% moram em casa própria, 13,33% em casa alugada e 6,67% em casa 
cedida. Sobre a atividade principal desenvolvida pelos pais, nenhum jovem afirmou que o pai 
ou a mãe estivesse desempregado (a). As profissões dos pais com maiores percentuais foram: 
funcionário público (28,33%), autônomo (15%) e empregados em empresas particulares 
(11,67%). Já as profissões das mães, foram: funcionária pública (51,67%), dona de casa 
(21,67%) e aposentada (8,33%). A faixa etária de maior representatividade do pai e da mãe foi 
de 41 a 50 anos. 

 

 
Figura 1: Gráfico mostrando a faixa etária dos pais. 

 
No tocante ao convívio familiar, 80% dos adolescentes afirmaram morar com o pai e a 

mãe, 13,33% moram apenas com a mãe, 3,33% com parentes, 1,67% moram apenas com o 
pai e 1,67% com os avós. A relação com o pai foi apontada por 50% dos jovens como boa, 
41,67% como muito boa e 5% como péssima. Já com a mãe, os jovens apresentam uma 
relação mais favorecida, sendo que 75% disseram ser muito boa, 23,33% boa e 1,67% ruim. 
Este perfil também se reflete quando são questionados sobre as conversas cotidianas. 46,67% 
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dos jovens disseram que conversam com o pai “às vezes”, e em contrapartida, 66,67% 
disseram conversar com a mãe “muito”. As temáticas mais abordadas no diálogo entre pais e 
filhos são, respectivamente, futuro profissional, escola, relacionamento na família e relação 
com amigos. Os temas menos discutidos foram sexualidade, política, esportes e violência.  

 

 
Figura 2: Gráfico mostrando os temas mais debatidos entre pais e filhos. 

No que se refere as regras de convivência,  90% dos pais não permitem que seus filhos 
tomem bebidas alcoólicas em casa, 86,67% não permitem que eles transem em casa e 83,33% 
não permitem que eles cheguem a hora que quiser. O uso de drogas em casa foi reprovado 
por todos os pais. No entanto, 33,33% dos responsáveis permitem que seus filhos dirijam sem 
habilitação.  

Sobre a ocorrência de agressões “entre pais”, 83,33% afirmaram não existir; “entre 
pais e filhos”, o índice de inexistência é de 68,33%; e, “entre irmãos”, o número cai para 
43,33%. Dos jovens entrevistados, 5% afirmaram que em seu domicílio pais humilham os 
filhos; e 91,67% afirmaram que os filhos não humilham seus pais. Nenhum caso de violência 
doméstica sexual foi relatado durante a pesquisa.  

A avaliação sobre o ensino oferecido na escola foi relatada pelos adolescentes como 
boa (100%). A relação com os professores de forma geral é tida como boa (73,33%) e regular 
(26,67%). Sobre os papéis a serem desenvolvidos pela escola, todos foram unânimes quanto 
orientar o aluno para a vida e formar o cidadão. 98,33% afirmaram preparar para o vestibular, 
98,33% preparar para a profissionalização, 95% disciplinar e 91,67% estimular uma visão 
crítica. 

Quando questionados sobre as temáticas discutidas no espaço escolar, o quadro 
mostrou-se bastante equilibrado, o que demonstra uma boa disposição escolar para as 
discussões inerentes ao contexto juvenil. Dentre os assuntos mais debatidos destacam-se 
meio ambiente, respeito/dignidade/liberdade e esporte e lazer; e entre os menos discutidos 
estão problemas familiares e vocação profissional. O gráfico a seguir expõe a disposição dos 
demais temas:  
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Figura 3: Gráficos que mostra temas debatidos no espaço escolar. 

Das diversas atividades desenvolvidas na escola, “encontrar amigos com que sai” foi a 
mais relatada, seguida de “Acessar Internet” e “Praticar Esportes”. Do total de alunos 
entrevistados, 46,67% afirmaram acessar a internet na escola, sendo que destes, 88,33% 
acessam sites de pesquisas escolares e 85% acessam as redes sociais (rkut, facebook, msn). 
Dos que acessam internet na escola, 90% dos alunos afirmaram que também acessam fora da 
escola, sendo que 68% acessam na sua própria casa, 16,67% em lan house e 5% na casa de 
amigos.  

 

 
Figura 4: Gráfico que mostra as atividades realizadas na escola. 

 
Quando questionado sobre o envolvimento em alguma situação de violência na escola, 

15% afirmaram ter se envolvido em discussão e agressões com colegas. Já com relação ao uso 
de drogas, o álcool foi experimentado por 30% dos jovens e consumido “às vezes” por 25%. 
41,67% nunca consumiram a bebida. 8,33% afirmaram ter experimentado loló/lança perfume.  

O índice de jovens que já tiveram relação sexual é de 23,33%. A faixa etária da primeira 
relação variou dos 12 aos 16 anos. E no que se refere aos cuidados nas relações sexuais 
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57,14% afirmaram se preocupar mais tanto com a Aids quanto com a gravidez. A maioria dos 
adolescentes usa o preservativo como forma de proteção durante o ato sexual.  

Alguns questionamentos sobre sexualidade e gênero revelaram a persistência de 
concepções morais e tradicionais entre os jovens pauferrenses. A ideia de que o homem tem 
maiores necessidades sexuais que a mulher foram confirmados por 61,67% dos jovens 
entrevistados. E, 51,67% afirmaram que a mulher deve se casar virgem. Por outro lado, 65% 
confirmaram que o homem deve transar antes de casar.  

 

 
Figura 5: Gráfico mostrando as percepções sobre sexualidade e gênero. 

A análise sobre a estrutura e disponibilidade de diversão e lazer na cidade apontou que 
55% dos jovens consideram “regular”; 35% acham “boa” e 10% “ruim”. Os jovens 
Pauferrenses afirmaram que quando saem para diversão gostam de conversar (98,33%), 
namorar/paquerar (90%) e aprontar /zoar (41,67%). Nenhum afirmou que costuma sair para 
usar drogas, embora 33,33% tenham confirmado que costumam beber na diversão. No que 
tange ao principal fator para atingir o sucesso, 71,67% acreditam que se esforçando nos 
estudos e no trabalho alcançarão seus objetivos; 18,33% sendo honesto e dedicado; e, 5% 
tendo relações com pessoas influentes.  

 

 
Figura 6: Gráfico mostrando a diversão e o lazer dos jovens quando saem de casa. 
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A vida política do jovem pauferrense revela certo desinteresse quanto à participação 
de movimentos estudantis. Dos entrevistados, 76,67% revelaram que nunca participaram; 
20% que “às vezes”; e, apenas 3,33% disseram que “sempre” participam. Quanto 
questionados sobre a frequência com que costumam conversar sobre política, 51,67% 
afirmaram que “às vezes”, 36,67% que “nunca” e 11,67% que “sempre”. Sobre a participação 
de atividades político-partidária, 76,67% responderam que “nunca” participam. E, 48,33% dos 
adolescentes afirmaram que “nunca” costumam apoiar greves. Sobre a melhor forma de 
governo, 91,67% afirmam que preferem democracia, 5% dos jovens apoiam a ditadura militar. 
E, 3,33% confirmaram que tanto faz, ditadura ou democracia.  

 

 
Figura 7: Gráfico mostrando as percepções sobre as formas de Governo. 

Finalmente, a pesquisa buscou a percepção dos jovens sobre sua cidade, a partir da 
avaliação dos principais serviços, como por exemplo: escola e saúde pública, segurança, 
merenda escolar, transporte coletivo, parques e praças, redes de água e luz elétrica, e coleta 
de lixo. Em geral, os adolescentes estão insatisfeitos com os serviços públicos de sua cidade: 
61,67% consideram a escola pública regular, 55% consideram a saúde pública ruim, 
aproximadamente 97% consideram a segurança regular ou ruim, aproximadamente 93% 
consideram a merenda escolar regular ou ruim, 50% acham o transporte coletivo regular, 
51,67% consideram os parques e as praças boas, mais de 55% dos adolescentes consideram as 
redes de água e energia regular ou ruim, e finalmente, aproximadamente 72% dos jovens 
acham regular ou ruim a coleta de lixo de sua cidade. 

 
CONCLUSÃO 

 
Embora de forma preliminar o estudo buscou contextualizar o panorama da realidade 

socioeconômica e cultural dos adolescentes do município de Pau dos Ferros através da 
explanação da pesquisa quantitativa realizada com os adolescentes de 14 a 18 anos, 
estudantes das escolas de ensino médio da região. Considerando que os públicos-alvo da 
pesquisa são jovens estudantes do ensino médio cabem algumas considerações finais sobre a 
relação juventude e educação.  

No tocante ao acesso a educação, embora a expansão do sistema educacional tenha 
levado à quase universalização do acesso ao ensino fundamental e tenha resultado em 
aumento significativo da escolaridade média dos segmentos juvenis em relação à população 
total, a situação educacional da juventude ainda é grave e alarmante. Dados do Instituto 
Cidadania (2004) apontam o contingente significativo de jovens que estão excluídos do 
sistema escolar. O Brasil tem 16,2 milhões de estudantes na faixa de 15 anos 24 anos, o que 
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equivale a menos da metade da população juvenil total. Entre os adolescentes de 15 a 17 
anos, é maior a proporção de estudantes (83% deles estão na escola), embora metade (52,4%) 
ainda esteja matriculada no ensino fundamental, e apenas 46,4% no ensino médio, que seria 
o grau considerado adequado para a idade. Ou seja, mesmo tendo crescido muito nos últimos 
anos o número de matrículas no ensino médio, a estrutura existente ainda é insuficiente para 
responder à demanda potencial.  

A expansão do sistema escolar também não diminuiu as desigualdades resultantes de 
nossa herança histórica e dos padrões recentes de desenvolvimento econômico. Jovens das 
classes trabalhadoras, jovens negros e jovens moradores das grandes periferias urbanas ou 
das zonas rurais encontram maiores dificuldades de acesso, permanência e continuidade no 
sistema escolar. Disparidades regionais se refletem nos dados sobre educação: enquanto um 
jovem nordestino de 15 a 24 anos tem em média 5,9 anos de estudo, no Sul e no Sudeste essa 
escolaridade chega a 8,1 e 8,3 anos, respectivamente, para a mesma faixa estaria. Os dados 
de analfabetismo são eloquentes: embora em decréscimo, ainda atinge 3,8% dos jovens, 
sendo que boa parte deles (43%) mora em áreas rurais ou áreas urbanas não metropolitanas 
(45%) e a grande maioria no Nordeste (70%). Os negros e pardos correspondem a 67% dos 
analfabetos. Dos concluintes do ensino médio, apenas 3% são negros (Instituto Cidadania, 
2004).  

Os graves problemas de exclusão revelam contextos de negação quase absoluta de 
cidadania e contribuem para a composição de situações de vulnerabilidade. Aspectos 
históricos e culturais ampliam a dificuldade do ensino médio em conciliar a formação 
propedêutica (destinada à continuação de estudos superiores para jovens das classes médias 
e altas), e a formação para o trabalho (destinada aos jovens de famílias mais pobres). A 
elaboração de novas propostas e políticas de inclusão social para juventude necessita 
direcionar suas ações para o alcance da escolaridade de qualidade para todos.  

Neste contexto, a continuidade da pesquisa buscará relacionar a temática juventude e 
educação contribuindo para a ampliação do conhecimento e a atuação direcionada para o 
público-alvo em questão. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos destinos de fronteira: história, espaços e 

identidade regional. Recife: Bagaço, 2008.

   
2. BRANDÃO, Antonio Carlos; DUARTE, Milton Fernandes. MOVIMENTOS CULTURAIS DE 

JUVENTUDE. São Paulo: Moderna, 2004.  
3. Cadernos juventude, saúde e desenvolvimento. Brasília: MS, 1999.  
4. DENISE, CORDEIRO. JUVENTUDE NAS SOMBRAS: ESCOLA, TRABALHO E MORIADIA EM 

TERRITÓRIOS. Lamparina. 2009.  
5. FERREIRA, Adir Luiz (org). A escola socializadora: além do currículo tradicional. Natal, RN: 

EDURRN, 2009.  
6. GROPPO, Luis Antonio. JUVENTUDE. Difel 2010.  
7. HELENA Bocayuva (Org.); SILVIA Alexim Nunes (Org.) . JUVENTUDES, SUBJETIVAÇÕES E 

VIOLÊNCIAS. Ed. Contra Capa, 2009.  

2016



MELO & HOLANDA (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 10 
 
 

8. LANDIN, leilah; Treivisan, Maria Carolina. APOIO INTERNACIONAL AO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: EXPERIÊNCIAS SOCIAIS COM JUVENTUDE NO NORDESTE. FUNDAÇÃO Peiropolis. 
2009.  

9. MARTINS, Ernesto Candeias. JOVENS VERSUS JUVENTUDES NO FINAL DO MILÊNIO – 
POLÍTICAS DE JUVENTUDE. Disponível em <http: http://www.ensino.eu/em-artigo01.pdf> 
Acessado em: Out 2010.  

10. SILVA, Marlúcia Valéria. IDENTIDADE JUVENIL NA MODERNIDADE BRASILEIRA. Tese de 
doutorado. UFSC, 2006.  

11. SOARES, Alexandre B. JUVENTUDE E ELOS COM O MUNDO DO TRABALHO. Cortez, 2010.  
12. VELHO, Gilberto (org); DUARTE, L.F.D. (org). JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA: CULTURAS, 

GOSTOS E CARREIRAS. 7 Letras. 2010. 

2017



DANTAS, CAPISTRANO & SOARES (2011) 
 

 
O LUGAR DO HOMEM NA DOÇARIA DO SERIDÓ POTIGUAR  

M. I. Dantas¹ J. M. Capistrano¹ P. M. S. Soares¹ 
¹Grupo de Pesquisa Cultura, Arte e Sociedade – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte 
isabel.dantas@ifrn.edu.br – julio.capis@hotmail.com – philipe.michel@hotmail.com 

 

 

 
RESUMO  
 

A produção de doces tradicionais no Seridó 
potiguar é uma atividade importante para a economia 
de algumas famílias, a despeito de sua invisibilidade dos 
registros oficiais. Apesar de tratar-se de uma produção 
compartilhada entre membros da família e da mulher 
está no controle da produção e da comercialização de 
doces, a presença do homem é um fato a ser investigado 
na atualidade. Nosso objetivo nesta comunicação é 
analisar a inserção do homem na produção de doces, 
uma atividade tradicionalmente do universo feminino. 

Para isso utilizamos dados etnográficos colhidos entre 
2010 e 2011, entre doceiras e doceiros da região. Para 
consecução desse objetivo nos guiaremos pelos 
conceitos de gênero numa perspectiva relacional em 
Butler (2003) e Grossi (1998), de economia da cultura 
em Reis (2007) e Tolila (2007) e de cultura alimentar em 
Contreras e Gracia (2005).  

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: doçaria, homem, economia da cultura, Seridó potiguar.  

 

THE PLACE OF THE MAN IN THE CONFECTIONERY OF SERIDÓ POTIGUAR 

ABSTRACT 
 

The production of traditional 
sweets in Seridó RN is an important activity for the 
economy of some families, despite their invisibility 
of official records. Although this is a production-
sharing among family members and women are in 
control of production and marketing of sweet, man's 
presence is a fact to be investigated today. Our goal in 
this paper is to analyze the inclusion of man in the 
production of sweets, an activity traditionally the 

feminine universe. For that use ethnographic 
data collected between 2010 and 2011, 
among confectioners and the region. To achieve this 
objective we will be guided by the concepts 
of relational gender perspective in Butler (2003) 
and Grossi (1998), the economy of culture in Reis (2007) 
and Tolyl (2007) and food crop Contreras and 
Gracia (2005).  

 
 

 KEY-WORDS: confectionery, man, the cultural economy, Seridó Potiguar. 
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O LUGAR DO HOMEM NA DOÇARIA DO SERIDÓ POTIGUAR 

 
INTRODUÇÃO 
 

A produção de doces tradicionais no Seridó potiguar é uma atividade importante para 
a economia de algumas famílias. Apesar de tratar-se de uma atividade compartilhada entre os 
membros da família extensa (parentes, vizinhos e conhecidos), a mulher exerce um papel 
relevante na prática cultural, estando no controle da produção e da comercialização dos 
doces. Com o crescimento da produção, na última década do século XXI, o homem inseriu-se 
na atividade, seja na produção propriamente dita ou na comercialização dos doces. Contudo, 
a atividade é praticamente invisível nos registros oficiais e nos documentos sobre a economia 
da região, como por exemplo, na obra “Evolução econômica do Rio Grande do Norte”, de 
Santos (2002). Por outro lado, a importância da produção de alimentos – entre estes dos 
doces – para o desenvolvimento socioeconômico local, principalmente a partir da década de 
1980, têm sido observada por autores como Morais (2005) e Araújo (2007).  

A nosso ver, a invisibilidade da atividade, nos dados estatísticos oficiais, tem relação 
com o fato de ser uma prática feminina que há muito tempo faz parte das atividades 
domésticas exercidas pela mulher. As atividades desenvolvidas pela mulher sempre aparecem 
como pertencentes ao contexto das práticas domésticas que não geram renda para a 
economia. Outros aspectos concorrem para se acentuar essa pouca visibilidade, tais como o 
fato de esse tipo de prática estar instalada em lugares “invisíveis” para a economia formal – 
nas cozinhas, nos quintais e nos terreiros das casas e nas periferias das cidades – e de ela ser 
praticamente uma atividade exercida sob o olhar, a responsabilidade e o domínio feminino. 
Mesmo ainda não dispondo de dados estatísticos, podemos adiantar que a inserção do 
homem na atividade não parece ser um dos fatores que tem agregado status ao segmento. 
Reservando as proporções da observação, a procura por doces ainda está fortemente 
vinculada à mulher doceira. Mesmo não sendo objetivo aqui a discussão sobre a 
desvalorização da atividade da doçaria em função de ela estar sob a responsabilidade das 
mulheres, precisamos pontuar o papel dela para podermos entender o lugar do homem na 
atividade.  

A doçaria seridoense é uma atividade predominantemente do universo feminino. Mas 
para compreendermos a dinâmica cultural desse segmento social é necessário se levar em 
conta o conjunto dos atores sociais envolvidos nos processos de produção/fabricação e de 
distribuição/comercialização dos doces. Pois, mesmo estando a mulher no controle da 
doçaria, com o crescimento da produção e o reconhecimento que a atividade vem recebendo 
na última década do século XXI, o homem tem se inserido na atividade, exercendo algumas 
funções, tanto na produção como na comercialização dos doces. Dessa maneira, esse 
fenômeno social nos levar a questionar o porquê do sujeito masculino se inserir em uma 
atividade tradicionalmente feminina. 

Assim, nosso objetivo nesta comunicação é analisar a inserção do homem na produção 
de doces, uma atividade tradicionalmente do universo feminino. A despeito do pouco 
reconhecimento socioeconômico, hoje, a doçaria se constitui como uma prática rentável para 
alguns segmentos sociais seridoenses seja como fonte de renda principal ou complementar. 
Para isso, nos guiaremos pelos conceitos de gênero, numa perspectiva relacional, em autores 
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como Grossi (1998) e Butler (2003), de economia da cultura em Reis (2007) e Tolila (2007) e 
de cultura alimentar em Contreras e Gracia (2005).  

Pensamos o processo de construção das identidades plurais (ou de gênero) a partir da 
perspectiva relacional, vendo o gênero como uma categoria analítica (relacional) em que as 
diversidades são pensadas a partir das diferenças biológicas, mas, sobretudo das significações 
socioculturais e históricas. O sexo, o gênero e a sexualidade são concebidos como construções 
sociais, mesmo muitas delas se apoiando em dados da natureza. Essa abordagem rompe com 
as generalizações ou universalizações tão recorrentes nas análises sobre o masculino e o 
feminino, em prol de se perceberem as especificidades e a grande variedade de concepções a 
respeito do que é ser homem e do que é ser mulher nas sociedades. A categoria de gênero 
permite percebermos que, em determinados contextos e situações espaços-temporais, os 
homens ou as mulheres estão em posição de dominação: o masculino deve se apreendido a 
partir do feminino ou o feminino a partir do masculino (BUTLER, 2003; GROSSI, 1998; 
HIELBORN, 1999; MACHADO, 1998). Dessa forma poderemos apreender mais claramente o 
porque da invisibilidade do papel da mulher na produção de alimentos que geram renda para 
a economia família e local.  

Para Reis (2007) e Tolila (2007), a economia da cultura se constitui como uma área de 
estudos da cultura como motor de desenvolvimento socioeconômico sustentável para as 
comunidades. A economia da cultura se utiliza das mesmas ferramentas da economia, tendo, 
portanto, um olhar transversal para a complexidade das práticas culturais e para seu 
desenvolvimento. O campo de estudo preocupa-se em perceber aquilo que Sahlins (2003) e 
outros autores discutem em relação à cultura: o prático e o significativo. Pois, mesmo como 
atividade prática, feito com fins utilitários, a doçaria se constitui num bem de expressividade 
significância sociocultural; os doces são símbolos identitários com os quais os seridoenses 
constroem sentimentos de identidade a um lugar, a um estilo alimentar e a uma cultura 
(BAUMANN, 2005). Eles representam uma memória coletiva e individual (HALBWACHS, 1990).  

Por questões operacionais, categorizamos a diversidade e a variedade de comidas 
doces disponíveis nesse estilo alimentar, de doçaria seridoense1. Os saberes e fazeres 
associados a essa doçaria pertencem a uma cultura alimentar que é formada por “conjunto de 
representações, de crenças, conhecimentos e de práticas herdadas e/ou aprendidas que estão 
associadas à alimentação e que são compartilhadas pelos indivíduos de uma cultura dada ou 
de um grupo social determinado dentro de uma cultura” (CONTRERAS, GRACIA, 2005, p. 37). 
Por meio da cultura alimentar, os indivíduos constroem um “espaço alimentar”, que 
compreende as formas de produção, aquisição, preparação, distribuição, comercialização e 
consumo de sua alimentação, redes de sociabilidade e de solidariedade, formas de 
organização e de divisão social do trabalho, dentre outras dimensões (DANTAS, 2008). É 
importante salientar que nosso entendimento de cultura como uma construção humana e 
social é baseada em Castoriadis (1982) para quem há modos diferentes de percepção e de 

                                                           
1 Em diálogo com o campo empírico, subcategorizamos a doçaria em: doce “propriamente” dito (de frutas, de 
leite, de ovos, de espécie ou de gergelim); bolos (de ovos, de milho, de leite, de macaxeira, grude e preto ou pé 
de moleque); biscoitos (de goma, de leite, de farinha de trigo, broas brancas e pretas); em comidas de milho 
(pamonha, canjica); alfenins, puxa-puxa e pirulitos de açúcar; filhoses; imbuzada ou umbuzada; doce seco; arroz-
doce; cocada; mel de rapadura e chouriço. 
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significação da realidade e do próprio mundo humano e social. Nem todos compartilham 
definitivamente os mesmos significados.  

Para o presente artigo utilizamos dados etnográficos colhidos entre 2010 e 2011, entre 
doceiras da região, mas particularmente nos municípios de Carnaúba dos Dantas, Caicó, 
Cruzeta e São José do Seridó. Esses dados são parte dos projetos de pesquisa “Doçaria 
seridoense: um patrimônio cultural alimentar” e “Doces imagens seridoenses” que estamos 
desenvolvendo na região, com o objetivo principal de fazer um inventário sociocultural e 
econômico dos saberes e fazeres associados a essa doçaria. Nesses e noutros municípios 
encontramos mulheres que produzem diversos doces em parceria com parentes e pessoas 
conhecidas tanto para comercialização como para o próprio consumo da família. A maioria 
delas tem relação com o mundo rural seja como sitiante ou ex-sitiante. Assim, surge a figura 
do marido como principal parceiro na dinâmica da produção dos doces, biscoitos, bolos e 
demais alimentos que fazem parte da doçaria.  

Neste artigo tomamos as experiências de produção de doces de famílias como a de 
Irizanete Araújo dos Santos e Raimundo dos Santos (Zanete e Galego do Biscoito)2, de 
Raimunda Soares Alves  e  Gerdimilson Alves Pereira (Raimunda do Doce e Nenê de Benedita) 
e de Maria da Guia Dantas e Inácio Medeiros Dantas (Mariquinha e Lalá). O primeiro casal 
reside em Caicó; o segundo no sítio Salgado, em Cruzeta; e o terceiro em Carnaúba dos 
Dantas.  

 

GÊNERO NUMA PERSPECTIVA RELACIONAL  

 

As leituras teóricas e empíricas sobre a distinção ou diferenciação cultural nem sempre 
dão conta de perceber que as construções e concepções de feminino e masculino estão 
imbricadas em complexos sistemas simbólicos e culturais que precisam ser compreendidos e 
explicitados numa perspectiva relacional. Uma parte das análises realizadas nas ciências 
humanas sobre a categoria do gênero e das distinções de sexo tem se centrado na busca de 
respostas para a seguinte questão: há uma dominação hegemônica do homem sobre a mulher 
em todas as sociedades? As respostas para esse enigma têm sido buscadas em explicações 
que versam desde a relação natureza/cultura, o mito do patriarcado e o 
universalismo/particularismo.  

Não é nossa preocupação aqui analisar esse campo epistêmico. Contudo, quanto aos 
enfoques universalista e particularista, o campo epistêmico com relação à questão do gênero 
se apresenta da seguinte maneira: os americanos (culturalistas) pensam a categoria do gênero 
a partir da diversidade, enquanto os franceses enfocam mais em suas análises a dimensão 
universal e da igualdade. Apesar das divisões e disputas por campos epistêmicos, que 
parecem não terem contribuído muito para um debate sadio e produtivo quanto a percepção 
de elementos universais e culturais, tem-se a proposta construcionista. Trata-se de uma 
tentativa histórico-antropológica que associa, na análise dos fenômenos sociais, as 
configurações particulares e as constantes que são construídas nas sociedades. A ideia base 
dessa corrente é a de que tudo é uma construção social e cultural. Aqui a tese dos invariantes 
universais não é refutada; no entanto, os universais vão ser concebidos como produtos de 

                                                           
2 Os nomes (ou apelidos) referidos no texto são como essas pessoas são conhecidas em seus municípios. 
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práticas humanas, e servem para atestar o que há de comum no trajeto histórico do homem, 
segundo Machado (1998); Grossi (1998), dentre outros.  

Na tentativa de afastar-se da difusão acentuada das diversas perspectivas sobre o 
estudo da mulher e do gênero, Grossi (1998, p. 6) defende a análise relacional como 
alternativa para o entendimento da ‘‘violência em uma relação afetivo/conjugal”. A análise 
relacional que busca compreender aos diferentes significados do masculino e feminino em 
cada contexto (proposta do culturalismo) é na contemporaneidade o novo paradigma teórico 
no estudo do gênero. Por meio dela é possível perceber tanto as lógicas internas a cada 
contexto, presentes nas representações simbólicas, como os significados e sentidos que os 
indivíduos dão as coisas e aos acontecimentos no mundo social e individual. A ideia de 
relacional tem relação com o contexto onde as representações são construídas e com as 
circunstâncias em que se posicionam os sujeitos. É por meio do trabalho das representações 
simbólicas que a sociedade torna indizível a contribuição das mulheres (e em determinadas 
situações, a dos homens); suas práticas e suas falam não aparecem.   

Na perspectiva relacional, o gênero, enquanto categoria conceitual e não empírica, é 
estudado a partir da relação entre sujeitos socialmente construídos em contextos específicos. 
A proposta é pensar o gênero sempre em relação a contextos culturais e nem sempre em 
relação ao feminino e o masculino. O gênero é pensado em seu aspecto relacional, ou seja, os 
estudos devem considerar os dois ângulos das construções: mulheres e homens em relação. 
Para Butler (2003), não há um sujeito universal, mas um conjunto de relações contextuais. 
Mesmo assim, é preciso trazer para a discussão o sujeito universal, mas partindo-se do 
particular para o geral, visto que a condição de universalidade não é inerente aos homens, ao 
contrário, são eles que continuamente tem se apropriado dela.  

A categoria de gênero não deve e nem foi criada para explicar as causas do masculino 
e do feminino, mas pensar os efeitos. É importante buscar os significados que os indivíduos 
dão as práticas, as representações simbólicas, as quais são permeadas pelas relações de poder 
e pelas concepções de masculino e feminino. Tal categoria permite perceber-se que em 
determinados contextos e situações espaços-temporais os homens ou as mulheres estão em 
posição de dominação. A relação de gênero é um tipo de relação engendrada 
hierarquicamente, ou seja, numa disputa de poder. É preciso então delinear e “nomear como 
objeto de reflexão a trama mesma das relações entre mulheres e homens, e a dupla 
indagação sobre os lugares de uns e outros” (MACHADO, 1998, p.3).  

Apesar de estar-se discutindo a importância de uma análise relacional, não se descarta 
a leitura da questão do gênero a partir das representações simbólicas. Descortiná-las é tão 
importante quanto compreender os sentidos e significados que os indivíduos dão para as 
coisas do mundo. Para constituírem representações os sujeitos buscam nas evidências 
biológicas algo para dizer que elas são a própria realidade, ocultando assim o caráter fundante 
das práticas culturais. É por meio do trabalho duradouro das representações simbólicas que é 
criada a ideia de hegemonia, que vai aparecer em quase todas as culturas, do homem em 
relação à mulher; mas é também por meio dela que pode surgir uma possibilidade de 
mudança. É nesse sentido que se entende ser de grande importância à compreensão de 
lógicas culturais ou simbólicas3, associada aos significados, aos sentidos e aos valores das 

                                                           
3 Entendemos por lógicas um conjunto de associações simbólicas que tomam a forma de representações e que 
dão existência ao mundo social.   
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práticas sociais, como o lugar do homem doceiro (ou auxiliar de doceira) na região do Seridó.  

 

A PRESENÇA DO HOMEM NA DOÇARIA  

A doçaria seridoense data de um período imemorial. Não detectamos em nossas 
pesquisas etnográficas e bibliográficas referências ao tempo de introdução dessa prática 
alimentar no Seridó. Mesmo assim, identificamos que o ofício de doceira e o modo de feitura 
de doces fazem parte de um saber-fazer muito antigo, dominado por algumas mulheres 
seridoenses, o qual é, normalmente, aprendido e transmitido no seio familiar ou nas cozinhas 
de pessoas conhecidas.  

Em geral, a fabricação desses produtos envolve o trabalho de membros da família e de 
conhecidos, chamados pelas doceiras de “ajudantes”, os quais geralmente recebem salário 
pelo serviço prestado. É normalmente feita nas residências das doceiras – mas precisamente 
nas cozinhas e quintais, espaços sociais por excelência – a partir de receitas das famílias que 
são guardadas na memória, às vezes a “sete chaves”, e transmitidas oralmente; não é comum 
o registro escrito desses ofícios de modos de fazer, muito embora algumas doceiras tenham 
“guardados” cadernos de receitas. Geralmente as mulheres aprendem o ofício ainda jovem. 
No caso dos homens, esse aprendizado geralmente é repassado por mães, esposas, irmãs, tias 
e outras mulheres conhecidas na própria residência da doceira ou da família.  A descrição das 
condições de produção de doces envolvendo alguns doceiros ou ajudantes revela o lugar de 
destaque que o homem vem assumindo nesse segmento da alimentação tradicional no 
Seridó.  

De acordo com pesquisas de campo realizadas com consumidores e produtores de 
doces em municípios do Seridó, estes produtos são reconhecidos na região por quem produz 
tais alimentos, sendo a doceira quem carrega a “marca” de determinado doce. Termos como 
“raivinha de Dona Dalva” ou “biscoito palito de Zanete”, “pamonha de Dona Mariquinha” 
fazem parte da comunicação dos indivíduos naquela realidade local. Este fato mostra a ligação 
existente entre a mulher e a produção de doces, um costume que foi construído histórica e 
culturalmente pelos sujeitos sociais do local. 

Todavia, nas pesquisas realizadas observamos a dinâmica da atividade e as subdivisões 
existentes no processo. A feitura de doces caseiros apresenta um trabalho dividido em partes 
que compreende desde a aquisição de matéria-prima e ingredientes até a comercialização do 
produto. Neste âmbito, o homem tem assumido uma posição importante no processo de 
produção. Em se tratando da doçaria seridoense, a produção dos doces era tida como uma 
atividade doméstica e não havia uma visibilidade maior quando se tratava da rentabilidade do 
negócio. Com um estudo mais aprofundado do fenômeno, podemos perceber que a produção 
de doces chega a fazer parte da renda de famílias que se engajam no ofício, sendo este um 
trabalho que envolve os parentes, amigos e vizinhos no processo de produção. O homem, por 
sua vez, se encarrega de funções que requerem mais força física de quem está produzindo o 
doce ou da comercialização e outros negócios que são tratados com relação ao produto. Vale 
ressaltar que estas funções são culturalmente interligadas ao homem, se levarmos em conta o 
discurso teórico do gênero. 

Este aspecto de mudança nos remete às reflexões de Giddens (2001), quando afirma 
que as sociedades são dinâmicas e mudam a partir dos acontecimentos históricos, sociais e 
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culturais. Podemos compreender a inserção do homem na doçaria como uma quebra de 
paradigma no campo das práticas alimentares. A partir do momento em que a produção de 
doces se torna uma fonte de renda familiar e passa a ter uma importância enquanto um 
produto de referência identitária de uma região, o homem começa a se fazer presente no 
processo, e ainda a ter um papel relevante dentro do universo cultural da doçaria seridoense. 

 Raimundo dos Santos, mais conhecido como “Galego do Doce”, no município de Caicó, 
tem 50 anos e é produtor de biscoitos caseiros junto com sua esposa Irizanete Araújo 
(Zanete). Ele representa os homens desse município que aderiram à produção de biscoitos na 
região e tem conquistado vários consumidores com seus produtos caseiros; ele diz que de 
homens no ramo só tem conhecimento de um amigo, que ele mesmo ensinou a fazer 
raivinhas, e dos rapazes que trabalham na fábrica de Dona Dalva. De acordo com seu discurso, 
ele se intitula como biscoiteiro, pois só produz biscoitos como biscoitos palito, raivas e 
sequilhos; enquanto Zanete se diz biscoiteira, doceira e boleira. 

 Em seu espaço de produção existem equipamentos como moinho e forno industrial 
que são utilizados exclusivamente para a produção de biscoitos. Galego se encarrega de 
“espalhar” a massa, das formas dos biscoitos, assar no forno, pesagem e embalagem e 
comercialização dos produtos com consumidores que vem comprar diretamente em sua casa, 
sua esposa é responsável pela produção da massa e venda do produto na barraca da feira. 
Neste processo, recebe o auxílio de Zanete e às vezes de amigos e de sua filha Raíssa. Segundo 
ele, o produto além de ser reconhecido pelo nome de Zanete também já é bastante 
procurado por ser uma produção sua, “biscoito do Galego”, por exemplo. 

 Nas embalagens, Galego diz que não coloca etiquetas por que não tem tempo devido à 
produção ser muito intensa e trabalhosa. Ele não vende para mercadinhos e comércio, 
segundo seu discurso, por que não existe o reconhecimento da mão de obra e de que aquele 
é um produto caseiro feito à mão. Galego destina grande parte do dia para a produção de 
biscoitos, geralmente da tarde até o fim da noite. Em épocas de festa a produção duplica ou 
até triplica, sendo necessário o envolvimento de mais pessoas para ajudar e até de aumentar 
o tempo de trabalho. Ele diz que costuma vender seu biscoito junto com outros doces que 
não são produzidos por ele, pois assim fica mais fácil e ele “vende tudo junto”. A produção de 
biscoitos é uma das rendas principais da família, além apenas do trabalho de crochê de Zanete 
e sua aposentadoria. 

Aos 57 anos de idade Gerdimilson Alves Pereira ou Nenê de Benedita, como é mais 
conhecido no sítio Salgado, município de Cruzeta, também participa dos processos de feitura 
dos diversos doces que sua esposa, Dona Raimunda, produz em sua residência. Desde que 
nasceu ele sempre esteve associado aos comportamentos da casa no contexto rural 
seridoense e pelas atividades que desenvolve no campo como agricultor. No espaço público 
ele é responsável por lidar com atividades predominantemente masculinas como, por 
exemplo, cuidar do gado, de plantações e bem como sua esposa afirma por “trabalhar em 
todo serviço”. Porém, no ambiente da casa ele destina grande parte do seu tempo diário para 
a preparação e feitura dos doces.  

Sua participação nos processos que envolvem a feitura dos doces iniciou-se quando a 
produção de Dona Raimunda se tornou parte integrante para o contexto da economia 
familiar. Nos últimos 10 anos, os doces de Dona Raimunda deixaram de ser uma atividade 
estritamente caseira e alcançaram a lógica de produção destinada para fora do contexto 
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caseiro. Dessa forma, a presença do Sr. Gerdimilson é de fundamental importância para sua 
companheira, pois, a participação de um auxiliar ou ajudante dinamiza a etapas relacionadas à 
produção.  

Podemos visualizar o momento em que sua participação se efetiva no espaço da 
fabricação caseira do doce, que compreende a cozinha e uma sala conjugada ocupada pelo 
fogão industrial e o forno artesanal, quando o Sr. Gerdimilson realiza a trituração e moagem 
de frutas para fazer os doces; monta as embalagens para a venda; bem como meche 
atentamente o tacho do doce no fogão. Já na esfera externa a casa o agricultor se 
responsabiliza com comercialização e entrega dos doces já prontos para o consumo nos sítios 
vizinhos e na cidade de Cruzeta. Atribui-se a ele, também, atividades que exijam um esforço 
braçal maior, pois na grande produção caseira a presença de uma ajudante é essencial para a 
logística dos doces.  

Segundo Dona Raimunda a participação de seu marido na feitura dos doces recebe 
uma atenção especial, pois em momentos de ausência da própria doceira o seu companheiro 
torna responsável por dar o “ponto” na receita, ou seja, finalizar o processo após o doce estar 
pronto para consumo. Dessa forma percebemos a existência de uma relação de 
complementaridade, pois, enquanto a doceira está ausente o companheiro se torna interino 
na condução do processo de feitura.  

Ainda que em cidades e espaços diferentes, a relação entre Inácio Medeiros Dantas e 
dona Mariquinha de Lalá são similares com as apresentadas anteriormente nos municípios de 
Cruzeta e Caicó. O agricultor Inácio Medeiros Dantas de 59 anos, mais conhecido como Lalá, 
desempenha uma contribuição expressiva na produção dos bolos, doces e biscoitos, além de 
outras receitas feitas por encomenda para Dona Mariquinha.  

O Sr. Inácio é responsável pela compra da matéria-prima utilizada nas receitas de sua 
companheira, bem como pela distribuição dos produtos já prontos para o consumo. No 
espaço público ele dialoga com os contextos do ambiente rural e urbano. A relação com o 
campo possibilita a disponibilidade de ingredientes locais utilizados nas receitas, como o coco, 
a goiaba, o leite, dentre outros e por outro lado, já no espaço urbano, é possível encontrar os 
demais ingredientes industrializados. Durante o processo de feitura Sr. Inácio encontra-se ao 
lado de sua companheira para servir de suporte braçal e manual como, por exemplo, 
exercendo a função de limpar e preparar o milho para a canjinha. Após as receitas já 
finalizadas, o marido de Mariquinha torna-se responsável por distribuir os produtos nas 
panificadoras e mercadinhos da cidade de Carnaúba dos Dantas. 

Podemos destacar também a presença dos filhos homens durante o processo de 
feitura dos doces e bolos de Dona Mariquinha. Como observado, seu filho Cláudio Roberto 
Dantas, 26 anos, participa de todos os processos que envolvem a feitura do bolo de leite, do 
bolo preto, do bolo de grude, da pamonha e a canjica. Sob intermédio da supervisão de sua 
mãe ele contribui sendo mais um braço na produção, auxiliando na moagem do milho; no 
preparo da lenha; na distribuição dos ingredientes, dentre outras atividades.  

Nestes três casos é possível perceber que no contexto de inovações tecnológicas 
inseridas nas tradicionais práticas de feituras dos doces, bolos e biscoitos, os homens 
dialogam com a função de operadores de tais instrumentos, como, por exemplo, os 
liquidificadores industriais, moedores elétricos, trituradores e demais artefatos. 

2025



DANTAS, CAPISTRANO & SOARES (2011) 
 

 

 

 

HOMENS E MULHERES: UM EXEMPLO DE PRODUÇÃO COMPLEMENTARIZADA 

 

Pensando numa perspectiva relacional, a invisibilidade do trabalho das mulheres na 
economia doméstica é fruto, principalmente, do trabalho das representações simbólicas. Pois 
no caso das atividades campesinas e domésticas, e, em particular, nos sertões do Seridó, não 
se pode negar que existe uma valoração social diferenciada para o trabalho desenvolvido no 
roçado (ou em outras instâncias) e o desenvolvido na casa. Essa valoração contribui para a 
permanência da divisão sexual do trabalho e para uma hierarquização entre as atividades 
realizadas em cada segmento. As atividades de produção de comida (como doces) revelam 
como ainda são assimétricas as relações entre homens e mulheres. Há significações 
recorrentes que determinam que as atividades das mulheres são aquelas voltadas para as 
tarefas domésticas, que não geram renda e são mais leves, enquanto as dos homens são 
aquelas ligadas ao trabalho rentável e/ou remunerado e mais pesado. As primeiras estão mais 
centradas no ambiente doméstico, e as segundas no roçado ou no espaço da “rua”. Contudo, 
em algumas experiências de produção de doces analisadas, a estrutura da economia familiar 
incorpora o trabalho da mulher e o do homem, constituindo-se relações de 
complementaridade. É por isso que a realidade de desigualdade e diferenciação hierárquica 
entre os sexos, na unidade de produção familiar, precisa ser analisada numa perspectiva 
relacional de gênero, como pensam autores Butler (2003), Bourdieu (1998) e Grossi (1998).  

Pensando a família como unidade de produção no contexto seridoense, percebemos 
que muitas das relações sociais – em se tratando do trabalho da mulher e do homem – ainda 
são estruturadas a partir de representações simbólicas que associam o trabalho da mulher ao 
espaço doméstico e o do homem ao espaço da rua. Ao analisarmos a organização interna de 
produção da doçaria e a divisão das tarefas por sexo, observamos que há, em alguns casos, 
uma “certa” oposição masculino-feminino que ultrapassa uma simples divisão hierárquica 
entre os gêneros e se coaduna com a ideia de oposição entre trabalho de “casa” e de “fora da 
casa” (ou da “rua”). A fabricação de comidas (como os doces), ainda é vista como uma 
atividade pouco produtiva e pouco rentável, por estar inserida nas atividades domésticas do 
universo da casa e da cozinha. Assim, são articuladas e reforçadas as oposições entre os 
papéis sociais e são significados os bens produzidos como femininos ou masculinos, e também 
hierarquizados. Assim, para além da casa e ou da rua, aparecem relações desiguais de gênero 
no trabalho familiar. Por outro lado, na maioria das experiências analisadas, a mulher assume 
o controle de praticamente todas as etapas de produção dos doces.   

A despeito de verificarmos o lugar de destaque da mulher nessa doçaria, as relações 
de complementaridade entre elas e seus maridos, filhos e ajudantes são reveladoras de que 
há um processo em curso de quebra do paradigma representacional da superioridade do 
homem em relação à mulher. Isso não significa negar que a instituição do casamento, por 
exemplo, regula as relações que são estabelecidas entre mulheres e homens e cristaliza 
representações simbólicas que as sustentam. Como vimos, as regras e valores que organizam 
as relações entre mulheres e homens os separam e os aproximam, dependendo da atividade e 
da ocasião em que estejam envolvidos. Na produção do chouriço4, homens e mulheres podem 
estar juntos; no caso da feitura de alguns doces, esse modelo não se aplica totalmente: os 

                                                           
4  Para saber mais sobre a prática do chouriço no Seridó, consultar Dantas (2008). 
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homens são responsáveis pelas atividades de “fora da casa”, como a compra e a 
comercialização das frutas e do leite, e as mulheres pelas atividades de dentro da casa – da 
cozinha –, como a feitura do doce. A exceção, no caso da feitura do chouriço, de biscoitos e de 
outros doces, é a mexida do tacho, que, normalmente, é de responsabilidade dos homens. No 
fabrico de outros doces, a mulher assume um papel de destaque, estando o homem como 
colaborador. Em algumas situações, como a de Raimunda do Doce, seu esposo é responsável 
pelas atividades de fora da casa e de maior visibilidade, como a comercialização dos doces, ou 
melhor, sua distribuição junto aos compradores e consumidores. Por outro lado, no caso de 
Zanete, é seu esposo Galego quem cuida da feitura dos biscoitos e ela da sua comercialização, 
o que, no passado, parece ter sido inadmissível.  

A presença do homem em tarefas ditas “femininas” é um exemplo de que existe 
dinâmica entre as normas e as práticas estabelecidas. Muitas vezes, as mulheres realizam 
atividades julgadas masculinas, e vice-versa. Reforça a existência dessa dinâmica o fato de 
alguns homens requererem o título de mestres de chouriço e até de outros doces, mesmo 
quando não são os feitores do doce5. Certamente porque a titulação de mestra é bastante 
significativa, em termos de status social, alguns homens a requerem para si. Assim podemos 
apontar que análise do lugar que o homem ocupa no “tacho” de doce da mulher revela novas 
configurações de divisão social e sexual de trabalho no espaço doméstico e num tipo de 
economia da cultura, que vem se delineando na região nas últimas décadas, engendrada em 
saberes e fazeres de significância sociocultural, reinventados na contemporaneidade.  

Por outro lado, a inserção do homem na doçaria seja como doceiro ou como parceiro 
da mulher doceira, pouco tem contribuído para a visibilidade desse segmento pelos órgãos 
oficiais. Desconfiamos que essa invisibilidade tenha relação também com o fato das “marcas” 
das doceiras continuarem sendo “impressas” nos doces que agora são feitos também pelas 
mãos dos homens. Uma hipótese que precisa ser investigada empiricamente.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo descrever e 
discutir algumas ações do Projeto de Extensão 
intitulado Programa Lazerania: Cultura, Lazer, 
Arte e Cidadania, o qual está vinculado ao IFRN 
– Campus Cidade Alta. O Programa Lazerania 
iniciou suas atividades no mês de abril do 
corrente ano, e tem por objetivo geral 
conceber, organizar, coordenar e executar 
ações no âmbito da cultura, da arte e do lazer, 
destinadas à comunidade do IFRN e à 
comunidade potiguar em geral, tendo como 
núcleo central preliminar a operacionalização 
de dois equipamentos específicos: o muro 

móvel de escalada (fomentando práticas 
corporais ligadas ao montanhismo) e a tenda 
cultural (fomentado expressões culturais como 
o mamulengo ou teatro João Redondo). É o 
processo de construção, capacitação, 
operacionalização e usufruto do muro móvel de 
escalada que está sendo descrito e analisado 
neste texto, buscando-se uma reflexão sobre o 
papel que o equipamento vem 
desempenhando como mobilizador de prática 
corporais de lazer/esporte, assim como espaço 
de sociabilidade em consolidação no Campus 
Cidade Alta. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Programa Lazerania, Lazer, Muro de Escalada, Sociabilidade 

 
 

ABSTRACT 
 
The present article has for objective to describe 
and to argue some actions of the Extension 
Project entitled Lazerania Program: Culture, 
Leisure, Art and Citizenship, which is tied with 
the IFRN - Cidade Alta Campus. The Lazerania 
Program initiated its activities in the month of 
April of the current year, and has for general 
objective to conceive, to organize, to co-
ordinate and to execute action in the scope of 
the culture, the art and the leisure, destined to 
the community of the IFRN and the external 
community in general, having as preliminary 

central nucleus two specific equipment: the 
mobile wall of climb (fomenting practical 
corporal on to the mountain climbing) and the 
cultural tent (fomented expressions cultural as 
local puppet theatre). It is the process of 
construction, qualification and fruition of the 
mobile wall of climb that is being described and 
analyzed in this text, searching a reflection on 
the paper that the equipment comes playing as 
mobiliser of practical corporal of leisure/sport, 
as well as space of sociability in consolidation in 
the Cidade Alta Campus. 

 

 KEY-WORDS: Lazerania Program, Leisure, Climb Wall, Sociability 
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PROGRAMA LAZERANIA: ESCALADA E SOCIABILIDADE NO IFRN 

 

INTRODUÇÃO 

 
 O presente artigo tem por objetivo descrever e discutir algumas ações do 
Projeto de Extensão intitulado Programa Lazerania1: Cultura, Lazer, Arte e Cidadania, o 
qual está vinculado ao IFRN – Campus Cidade Alta. O Programa Lazerania iniciou suas 
atividades no mês de abril do corrente ano, e tem por objetivo geral conceber, 
organizar, coordenar e executar ações no âmbito da cultura, da arte e do lazer, 
destinadas à comunidade do IFRN e à comunidade potiguar em geral, tendo como 
núcleo central preliminar a operacionalização de dois equipamentos específicos: o 
muro móvel de escalada (fomentando práticas corporais ligadas ao montanhismo) e a 
tenda cultural (fomentado expressões culturais como o mamulengo ou teatro João 
Redondo). 
 A partir deste escopo mais amplo, o Programa tem a intenção de (a) Fomentar 
a ampliação do campo de atuação profissional de alunos dos cursos superiores de 
Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer e Produção Cultural, capacitando-os para 
a operacionalização de equipamentos e articulação de práticas culturais, artísticas e de 
lazer; (b) Disponibilizar serviços e ações permanentes de cultura, arte e lazer voltados 
a crianças, adolescentes e adultos, incluindo os portadores de necessidades especiais, 
tendo como foco ações socioeducativas que estimulem a plena cidadania; (c) Criar e 
manter uma cultura de permanente capacitação e reciclagem para atuação no âmbito 
do lazer e produção cultural, por meio de cursos e oficinas, fomentando o 
aprimoramento dos envolvidos nas ações e buscando sempre a ampliação dos serviços 
oferecidos; (d) Estudar, conceber, apresentar e executar no âmbito do Programa, 
propostas de animação sociocultural focada em ações de lazer e práticas corporais de 
sensibilização ambiental, inclusive para o bosque do Campus Natal Central. 
 Com estas proposições, o Programa Lazerania busca articular atividades de 
extensão (na medida em que suas ações e serviços são extensivos também à 
comunidade externa), de ensino (uma vez que busca estar estreitamente vinculado às 
diversas disciplinas dos cursos de Gestão Desportiva e do Lazer e Produção Cultural, 
além da possibilidade de utilização por parte da disciplina de Educação Física) e de 
pesquisa (tendo em vista que deverá gerar um espaço bastante fértil para o 
desenvolvimento de pesquisa na área de cultura, lazer e arte, a exemplo de outros 

                                                 
1 A expressão “lazerania” é aqui utilizada no sentido dado por Marcarenhas (2004, pp. 74-75), sendo 
entendida no sentido de “expressar a possibilidade de apropriação do lazer como um tempo e espaço 
para a prática da liberdade, isto é, para o exercício da cidadania”. Busca ainda “traduzir a qualidade 
social e popular de uma sociedade cujo direito ao lazer tem seu reconhecimento alicerçado sobre 
princípios como planificação, participação, autonomia, organização, transformação, justiça e 
democracia, deixando de ser monopólio ou instrumento daqueles que concentram o poder econômico”. 
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casos parecidos em nível nacional), motivo pelo qual deve ser considerado um Projeto 
Integrado Extensão-Ensino-Pesquisa. 
 No que se refere à relevância educacional e social do projeto, algumas 
considerações podem ser brevemente formuladas. Embora se trate de um dos cursos 
superiores mais bem avaliados por ocasião do seu reconhecimento pelo MEC, o que 
tem evidenciado sua importância no âmbito do IFRN, o Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Desportiva e de Lazer ainda não goza do devido prestígio na sociedade 
potiguar. Parte dessa situação de pouco destaque do curso, o que se reflete na 
escassez de postos de trabalho para seus egressos, pode ser atribuída, entre outros 
fatores, à tímida visibilidade do Curso e de suas potencialidades no campo do lazer, do 
esporte e da animação sociocultural. É exatamente com esta primeira finalidade, isto 
é, a de fomentar espaços de trabalho e dar destaque às várias possibilidades de 
atuação desse profissional, que o presente projeto demonstra sua relevância 
institucional. Da mesma maneira, exatamente por se tratar de uma criação mais 
recente, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural também demanda 
ações que potencializem sua divulgação e culminem com sua consolidação, aspectos 
que poderão ter no projeto um importante aliado. 
 Deixando evidenciada sua relevância educacional, o Programa Lazerania tem o 
compromisso de oferecer aportes vivenciais a diversas disciplinas ministradas no Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão do Lazer e Produção Cultural, também recebendo 
delas seus aportes teóricos, num processo de retroalimentação permanente de 
reflexão teoria-prática, servindo com uma espécie de laboratório a céu aberto. Além 
disso, tanto o muro móvel de escalada quanto a tenda cultural tendem a se 
transformar em espaços de convívio, lazer, cultura, arte e práticas corporais, os quais, 
a exemplo do que acontece na Unicamp, devem se constituir em espaços especiais de 
investigação científica, conforme veremos mais adiante. 
 Por fim, dada sua vocação para a realização de eventos e ações sociais voltados 
a crianças, adolescentes e adultos de baixo poder aquisitivo, tendo como conteúdo 
nucleador serviços de cultura, arte e lazer, o Programa Lazerania deixa clara sua 
relevância social, podendo atuar, inclusive, como espaço propiciador de iniciativas 
empreendedoras para os profissionais dos cursos já elencados. 
 Nestes primeiros oito meses de funcionamento do Programa, devido entre 
outras coisas ao corte orçamentário ocorrido nesta instituição, somente foi possível 
viabilizar um dos equipamentos previstos no projeto e respectivo processo de 
capacitação para sua operacionalização: o muro móvel de escalada. É o processo de 
construção, capacitação, operacionalização e usufruto do muro que está sendo 
descrito e analisado neste texto, buscando-se uma reflexão sobre o papel que o 
equipamento vem desempenhando como mobilizador de prática corporais de 
lazer/esporte, assim como espaço de sociabilidade em consolidação no Campus Cidade 
Alta. 
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PROGRAMA LAZERANIA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E O MURO MÓVEL DE 
ESCALADA 

 
 Antes de passarmos a uma descrição mais pontual de algumas ações destes 
primeiros meses de funcionamento do projeto, é importante destacar alguns aspectos 
metodológicos de sua própria estruturação, assim como descrever características 
gerais do muro móvel de escalada do IFRN. 
 Alguns procedimentos metodológicos adotados para a realização do projeto 
podem ser assim descritos: discussão preliminar entre professores e alunos dos Cursos 
Superiores de Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer/Produção Cultural, 
administração central do Campus Cidade Alta e Pró-Reitoria de Interação com a 
Sociedade, buscando entendimentos preliminares sobre pertinência e viabilidade da 
proposta; sistematização escrita do projeto e levantamento prévio de custos 
financeiros para a elaboração do respectivo orçamento detalhado; apresentação do 
projeto à Direção Geral e Departamento de Administração do Campus Cidade Alta e 
posterior submissão ao Edital de Extensão para 2011. 
 Outros procedimentos foram adotados a partir da aprovação do projeto: 
contratação de serviço de um técnico externo responsável pela montagem do muro 
móvel de escalada, além da aquisição dos acessórios para a sua operacionalização, tais 
como mosquetões, corda, freios, cadeirinhas, capacetes, etc.; realização de um curso 
de capacitação em escalada básica (11 a 15/04/2011, sob a coordenação técnica de 
Jason C. Amaral Nunes.), envolvendo alunos de Gestão Desportiva e de Lazer, os quais 
passaram a estar aptos a operacionalizar o muro móvel de escalada, especialmente no 
que se refere aos procedimentos de segurança (conhecimento do material, seus usos e 
suas funções; preparação prévia do escalador para ascensão no muro, estratégias de 
segurança, etc.); montagem do muro móvel de escalada no Campus Cidade Alta, 
envolvendo todo o grupo de alunos e servindo como complemento da capacitação 
inicial, de maneira a possibilitar a apropriação de todas as fases do processo, 
garantindo ao máximo o conhecimento e domínio sobre o equipamento; 
estabelecimento de dias, turnos e horários de funcionamento do muro móvel de 
escalada no Campus Cidade Alta, Campus Natal Central e noutros campi, incluindo a 
formatação de um cronograma para eventos externos ao IFRN. Além de tais 
procedimentos, já concretizados, tem-se como horizonte um processo continuado de 
capacitação e vivências na área do montanhismo, além de estudo permanente de 
outras ações no âmbito do Programa Lazerania. 
 As figuras 1 e 2 mostram fases do processo de montagem do muro nas 
dependências do Campus Cidade Alta, como parte do curso básico de escalada, 
contando com a participação direta dos alunos. 
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Figura 1: Instrutores e alunos no processo de montagem do muro 

Foto: Jason Amaral 
 

 
Figura 2: Instrutores e alunos no processo de colocação das agarras do muro 

Foto: Jason Amaral 
 
 Um aspecto a ser destacado é a natureza móvel deste muro de escalada, o que 
permite não somente o oferecimento do serviço nas dependências do IFRN, mas 
também no ambiente externo. Embora tenha como sede o Campus Cidade Alta, o 
muro também pode ser montado em quaisquer campi do IFRN, atendendo a possíveis 
demandas, oferecendo o serviço à comunidade do IFRN. Na medida em que os 
monitores regulares (uma aluna e um aluno de Gestão Desportiva e de Lazer) se 
familiarizaram com a dinâmica da atividade, o serviço passou a ser oferecido à 
comunidade externa, recebendo-a no próprio espaço do Campus Cidade Alta, mas 
também montando o equipamento na própria comunidade, como foi o caso da 1ª 
Semana Universitária de Passa e Fica (RN), da qual traremos mais detalhes adiante. 
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 O muro móvel de escalada está hoje localizado nas dependências do IFRN - 
Campus Cidade Alta, desde sua montagem no dia 15/04/2011, e é o primeiro 
equipamento deste tipo entre os Institutos Federais no Brasil. O muro foi 
confeccionado a partir de uma estrutura de andaimes de construção, montados numa 
altura de cerca de doze metros e fixados com cabos de aço na estrutura de uma das 
paredes do pátio do Campus Cidade Alta. Numa das faces do retângulo formado pelos 
andaimes foram fixadas pranchas de compensado naval, nas quais foram parafusadas 
as diversas agarras de resina, simulando um paredão de rocha natural por onde 
ascende o escalador. No alto desse “paredão” foi montada a estrutura de ancoragem 
(parafusos ovais, cabo de aço e mosquetão oval), por onde passa a corda de escalada, 
ficando uma das extremidades fixada ao escalador em ascensão e a outra ao monitor 
que faz a segurança no solo. Este tipo de segurança em escalada artificial, por suas 
características operacionais, oferece um alto grau de segurança, tornando-a uma 
atividade de baixíssimo risco e de grande aceitação como experiência de lazer e 
esporte na atualidade. A figura 3 ilustra o processo de pintura do muro de escalada. 
 

 
Figura 3: Processo de pintura do muro de escalada 

Foto: S. V. Monteiro 
 
 Um exemplo de projeto semelhante e bem sucedido é o muro de escalada 
existente na Faculdade de Educação Física da UNICAMP, que ao invés de móvel como o 
do IFRN tem suas agarras fixadas numa das paredes do prédio da biblioteca. O muro 
existe desde 1991 e já foi objeto de alguns trabalhos de pesquisa, inclusive de pós-
graduação stricto senso. A iniciativa do projeto deu origem ao Grupo de Escalada 
Esportiva e Montanhismo da Unicamp (GEEU), que, de acordo com os estudos de 
Marinho (2001), foi um dos primeiros grupos de escalada esportiva a ser organizado 
dentro de uma universidade brasileira, e a partir do qual alguns escaladores fizeram 
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carreira como atletas, inclusive com projeção nacional e internacional. Pela 
semelhança das propostas e de acordo com alguns indícios já vislumbrados no caso do 
IFRN, é bastante provável que ocorra algo semelhante à Unicamp, isto é, a paulatina 
formação de um grupo de escalada autônomo, cujas ações tendem a extrapolar o 
espaço institucional local, tornando-se também um lócus privilegiado de pesquisas 
científicas. 
 Embora os argumentos apresentados até aqui deixem antever alguns dos 
impactos claramente positivos que o Programa Lazerania vem proporcionando ou 
tende a proporcionar com a sua continuidade, outros aspectos podem ser esperados. 
Um primeiro diz respeito ao aspecto motivacional dos alunos dos cursos de Tecnologia 
em Gestão Desportiva e de Lazer/Produção Cultural, os quais tendem a experimentar 
um sentimento renovado de pertencimento e envolvimento com os cursos (e com a 
Instituição) a partir da abertura de novas possibilidades de aprimoramento acadêmico 
e incremento do campo de atuação profissional a partir dos novos equipamentos. 
 Outra questão é a natureza potencializadora do muro de escalada. Com o novo 
equipamento de lazer, esporte e práticas corporais diferenciadas, o equipamento 
tende a tornar o pátio do Campus um espaço ainda mais fértil de sociabilidade entre os 
alunos do IFRN e também entre crianças e adolescentes da comunidade externa, 
especialmente considerando o momento de expansão e adesão que experimentam os 
esportes de aventura, especialmente considerando o público jovem. 
 Também impactante para o IFRN e mesmo para a cultura potiguar tende a ser 
concretização o outro equipamento previsto no projeto, a tenda cultural, uma vez que 
a partir dela se busca especialmente a preservação e difusão da cultura do mamulengo 
(João Redondo) e o próprio uso do teatro de bonecos para fins pedagógicos e 
artísticos. Tais equipamentos, ao assumir o papel de lócus nucleador para diversas 
atividades culturais, artísticas e de lazer, têm tudo para se tornarem espaços de 
referência para os cursos de Gestão Desportiva e de Lazer/Produção Cultural e 
também para o próprio IFRN em sua aproximação com a comunidade potiguar. 
 Portanto, ainda que possam ser elencados alguns resultados, conseguidos ou 
esperados a partir do Programa, tal exercício será sempre limitado e provisório, dada a 
dinâmica das atividades ali desenvolvidas, sempre marcadas pela criatividade da 
cultura, da arte, do lúdico e da inventividade. Passemos então ao percurso já 
vivenciado pelo projeto nesses oito meses de existência, ressaltando que o muro de 
escalada tem seu funcionamento regular nas terças, quarta e quintas-feiras, no turno 
da tarde, além de outros dias e horários nos quais atende a demandas de grupos e/ou 
instituições agendadas previamente. Tratemos agora da descrição de algumas 
atividades realizadas, buscando enfocar as experiências subjetivas dos que a 
vivenciaram e os laços de sociabilidade suscitados a partir da interação com o muro. 
 

MURO MÓVEL DE ESCALADA: LAZER E SOCIABILIDADE 
 
 Um equipamento como o muro de escalada montado no Campus Cidade, além 
de sua funcionalidade como equipamento específico de lazer, prática de atividade 
física e esporte, atinge seu significado mais completo a partir das relações humanas 
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que tende a articular em torno de suas atividades. Desde sua montagem, o muro tem 
sido utilizado por alunos dos cursos regulares, inclusive e dos cursos de extensão, 
professores e funcionários deste e de outros campi do IFRN, além de visitantes casuais 
ou previamente agendados, e ainda grupos de instituições externas que agendam 
especificamente suas visitas para a prática da escalada. 
 Dentre os grupos que frequentaram e/ou ainda frequentam o muro como 
prática de lazer e complemento para suas atividades físicas pode-se destacar os 
adolescentes do Pró-Jovem, alguns atores de teatro, grupos de escoteiros, instrutores 
do Brincarte (evento católico para crianças), grupos de ciclistas que estão aliando sua 
prática à escalada, grupos de moradores circunvizinhos do Campus Cidade Alta, além 
de grupos de alunos do PAF (Programa Atleta do Futuro do SESI) em parceria com a 
ADIC - Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania do RN. Cada um 
desses grupos tem sua peculiaridade, seu contexto de vida, sua forma de educação e 
tiveram resultados diferentes uns dos outros na atividade. 
 Os adolescentes do Pró-Jovem do bairro Planalto, localizado na Zona Oeste da 
cidade de Natal, foram os primeiros aventureiros a visitarem o muro em grupo. Com 
uma média de idade de 14 anos, os jovens aceitaram o desafio e encararam o 
“paredão” que se colocava à sua frente, sendo que tiveram alguma dificuldade e 
nenhum deles conseguiu chegar até o objetivo, que era o topo do muro. Jovens bem 
educados e ativos, eles se divertiram muito e só foram embora porque o tempo que 
eles dispunham chegou ao seu limite. A expectativa e entusiasmo do grupo era algo 
evidente e expressava-se nos olhos de cada um daqueles aventureiros. 
 O segundo grupo a visitar o muro foi o de atores de teatro que estavam de 
passagem por Natal para ensaiar uma peça, entre os quais havia alguns de procedência 
estrangeira que já possuíam alguma experiência com escalada. Eles afirmavam que a 
prática da escalada era revigorante e que já fazia parte de suas horas vagas. Eles 
queriam treinar um pouco para manter seu condicionamento físico e psicológico, e 
ficaram sabendo do muro por outro visitante do Campus. Depois de cerca de quatro 
horas de escalada, eles afirmaram sentir-se muito bem para mais uma jornada de 
ensaios. Durante dois dias seguidos este grupo pôde compartilhar o ambiente 
proporcionado com a presença do muro. 
 Outro grupo a praticar escalada no muro foi o formado por crianças do Passo 
da Pátria, bairro pobre e periférico próximo à Cidade Alta, localizado às margens do rio 
Potengi. Como a maioria dos jovens de periferia, acostumados a superar dia-a-dia os 
obstáculos e dificuldades que a vida apresenta, os desafios trazidos pelo muro 
pareciam algo digno de serem enfrentados com determinação. Estes jovens, em sua 
maioria com dez anos de idade, estão vinculados à ADIC, entidade com a qual o IFRN 
tem realizado algumas parcerias por meio dos Projetos Integradores, e têm a dança 
como modalidade principal de atividade física, por meio de outra parceria da ADIC com 
o SESI. De forma geral eles se saíram muito bem na prática da escalada, tendo a 
maioria deles chegado à parte mais alta do muro. 
 Um detalhe sobre a visita das crianças do Passo da Pátria ao muro vale a pena 
ser ressaltado. Rotulado pelos natalenses como “passo da bala”, dado sua fama de 
bairro violento, caracterização incorporada pelos próprios moradores de lá, o contato 
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dos jovens daquela comunidade com o ambiente do IFRN desperta neles a 
possibilidade de uma nova perspectiva, já que não há como negar a influência do 
contexto no processo de formação humana. 
 De fácil socialização, até em muitos casos por sua grande carência afetiva, essas 
crianças se emocionaram por poderem estar em contato com o muro, sentindo-se 
parte integrante daquele contexto heterogêneo, no qual não era possível identificar ou 
separar quem pertencia ou não à comunidade do Passo da Pátria. Naquele momento 
não havia tempo nem espaço para perceber, admitir ou alimentar qualquer tipo de 
preconceito. 
 Outro coletivo a visitar o muro foi um grupo de escoteiros, jovens que 
aprendem muito sobre a natureza e buscam unir-se a ela em suas atividades diárias. O 
grupo não deixou de fazer todo um cerimonial de abertura, ritual tradicional que 
ocorre sempre antes de alguma atividade grupal, organizando-se em seguida num 
agrupamento que ia dos menores para os maiores. Apesar de executarem muitos 
treinamentos e atividades em acampamentos, os escoteiros não deixaram de sentir 
dificuldades na prática da escalada no muro. Uma curiosidade a ser destacada nesta 
atividade foi a presença de um senhor que estava fazendo naquele dia 76 anos, o Sr. 
Julio, cuja participação foi devidamente documentada em fotos e vídeo, além da 
participação dos chefes dos escoteiros, os quais não quiseram deixar passar aquela 
oportunidade. 
 A rotina do muro contou também com a participação de meninos que 
formavam um time de futebol mirim, também do Passo da Pátria. Os onze garotos 
demonstravam estar prontos e entusiasmados para escalar, revezando-se entre si por 
três horas seguidas, sendo que apenas um deles conseguiu alcançar a última agarra do 
paredão. Determinados e corajosos, os garotos insistiram bastante, desistindo de 
chegar ao topo somente depois de várias tentativas. 
 Outra participação importante foi a de um grupo de ciclistas que resolveram 
aliar a prática da pedalada à atividade de escalada, inclusive por considerar que esta 
última é pouco difundida em Natal, a qual carece de espaços como o muro de escalada 
do IFRN. O grupo gostou muito do desafio de escalar e, apesar de não terem 
apresentado um grande desempenho na primeira visita, não desistiram e estão 
retornando mais vezes para praticar. Previsto para ocorrer dia 10/12/2011, um passeio 
ciclístico denominado Lazer Sobre Duas Rodas, sob coordenação da bolsista/monitora 
do muro, a aluna Isabele, terá como ponto de chegada o Campus Cidade Alta, de 
maneira a atrelar o passeio à prática da escalada naquele local. 
 Além desses grupos e outros que continuarão visitando o muro de escalada do 
IFRN, deve-se destacar também os frequentadores assíduos, dentre os quais estão 
alunos e servidores do IFRN, incluindo alguns vindos de outros campi, além de outras 
pessoas da comunidade externa e crianças que participam de outros projetos e cursos 
de extensão em funcionamento no Campus Cidade Alta. Esta, por exemplo, é a 
realidade das crianças que fazem aulas de coral e ao término de suas lições se revezam 
incessantemente na ascensão do muro até que seus pais cheguem para busca-los. Os 
próprios alunos que participaram do curso básico de escalada, incluindo os monitores 
responsáveis pela coordenação das atividades, usufruem regularmente das 
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possibilidades de lazer e atividade física que o muro possibilita, contribuindo para 
consolidar o espaço como um lócus de sociabilidade. 
 Como está previsto nas ações do projeto, as possibilidades oferecidas pelo 
muro de escalada também podem e devem ser levadas às comunidades, não somente 
em Natal, mas também no interior do Rio Grande do Norte. É o que aconteceu nos dias 
27 e 28 de agosto de 2011, quando deslocamos o muro ao município de Passa e Fica, 
distante 109 km de Natal, de maneira a atendermos a um convite para participar da 1ª 
Semana Universitária. Passa e Fica é uma cidade conhecida pelos adeptos da escalada 
e abriga pessoas que tem essa prática como aspecto importante de seu estilo de vida, 
especialmente por ser a porta de acesso a um exuberante complexo de serras de 
formação rochosa conhecido como Pedra da Boca, localizada em plena divisa com o 
Estado da Paraíba. Os paredões de rocha, além das trilhas que se espalham por entre 
elas, oferecem condições extremamente propícias para a vivência de práticas corporais 
de aventura ligadas ao montanhismo, e justificam a decisão do poder público 
paraibano de tornar o local oficialmente Parque Estadual da Pedra da Boca. 
 O evento reuniu jovens universitários de toda a região, os quais trouxeram 
amostras dos seus respectivos cursos para expô-las à comunidade. A participação do 
IFRN, por meio do projeto, foi uma articulação de um dos alunos do Curso de 
Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, que além de ser natural daquela cidade, 
também teve uma atuação bastante destacada no curso básico de escalada. A equipe 
responsável pelo projeto chegou à cidade no dia 26/08 pela manhã, iniciando 
imediatamente a montagem da estrutura móvel em um clube conhecido como 
“Pepeuzão”, abrindo as atividades no muro para comunidade nas primeiras horas do 
dia seguinte. A figura 4 registra a atividade realizada em Passa e Fica. 
 

 
Figura 4: O muro de escalada do IFRN em Passa e Fica 

Foto: Jason Amaral 
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 O muro de escalada chamou atenção da população local a partir de sua 
montagem, mobilizando desde a garotada até os adultos de idade mais avançada. Filas 
se formaram para escalar e todos quiseram experimentar a novidade, mesmo 
dispondo de um espaço tão próximo e convidativo como a Pedra da Boca para a 
prática da escalada. Muitos tiveram um pouco de dificuldade, no início, mas depois de 
seguidas tentativas alguns conseguiram chegar ao topo e comemoraram bastante sua 
conquista. O fluxo de pessoas foi intenso na parte da manhã, à tarde e à noite, 
tornando-se uma das grandes atrações do evento, tanto pelo tamanho do 
equipamento como pela frequência de usuários. 
 Portanto, o deslocamento do muro de escalada para prestar o serviço à 
comunidade externa de Passa e Fica foi uma primeira e bem sucedida experiência, da 
qual os participantes teriam muito a dizer sobre suas vivências subjetivas na relação 
com o muro. Nestes meses de existência do muro no Campus Cidade Alta foi possível 
observar mais atentamente como o ambiente é vivenciado por quem o frequenta. Os 
relatos muitas vezes se iniciam destacando o momento em que a pessoa entra pelo 
portão principal do Campus, deparando-se com aquela estrutura diferente e 
instigante, o que causa certo choque e a admiração, pois muitos não sabiam da sua 
existência, alguns não acreditam quando veem a altura, enquanto outros ressaltam 
que só tinham visto algo parecido pela TV, etc. 
 Relatos como o de Josenildo, aluno do curso de extensão na modalidade Dança 
de Salão, são bastante ilustrativos do que ocorre com os usuários do muro. Quando 
resolveu que queria escalar e estava esperando sua vez, este aluno comentou ter 
sentido um “frio na barriga, e a adrenalina começou a subir mesmo antes de colocar os 
equipamentos de segurança”, os quais são necessários para a prática. Ao ver os outros 
conquistando o topo do muro, alguns mesmo desistindo sem completar o percurso, 
além de outros tantos retornando para suas novas tentativas, uma empolgação 
inexplicável foi sentida por este aluno. Ele destacou também o quanto sua primeira 
experiência com a escalada foi significativa, as dificuldades que sentiu durante a 
atividade e o quanto ela exigiu do seu corpo. Afirmou ainda que não vai desistir até 
conseguir chegar ao topo do muro, expressando a vontade de continuar praticando 
não só no muro do IFRN como em ambientas naturais. 
 A diversidade tem sido outra marca distintiva nas atividades do muro, já que 
tem atraído adultos, jovens e crianças de ambos os sexos, inclusive portadores de 
deficiência física, todos se divertindo muito com as atividades. Estes últimos, que no 
início ficavam só olhando, resolveram juntar-se aos demais praticantes, integrando-se 
ao grupo com muita determinação e alegria, a despeito de qualquer limitação. Entre 
uma e outra assistência no trabalho com a segurança, os monitores têm o prazer de 
registar relatos ou palavras entusiasmadas de quem descobre brincando junto com o 
grupo o prazer que a escalada pode proporcionar. Foi o caso de Ian Carlos, de nove 
anos de idade, afirmando com evidente alegria ao retornar de sua pequena aventura 
que para escalar é preciso ter habilidade, força e sangue frio, e Marina, também de 
nove anos, revelando que na escalada é preciso concentração, força de vontade, 
habilidade e estratégia. 
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 As alunas da Escola Estadual Ari Parreiras, ao visitarem o Campus, não 
conseguiram ficar apenas observando o muro: todas quiseram escalar e assim o 
fizeram. Ou pelo menos tentaram, pois, frente à novidade em forma de desafio que 
acabavam de experimentar, acharam muito difícil a atividade. Já os alunos da Escola 
Anízio Teixeira, cuja motivação anterior era os jogos de mesa existentes nas 
dependências Campus, tiveram uma boa desenvoltura e agora são assíduos 
frequentadores do muro. Alguns pensamentos e perguntas são comuns entre esses 
pequenos aventureiros: “da próxima vez eu consigo”! “Vou tentar novamente daqui a 
pouco!” “Que horas termina?” “Posso subir mais tarde?”. 
 Aqui cabem algumas considerações sobre o potencial educativo dessas 
atividades, especialmente quando se trata de crianças e jovens. Por suas 
características, a escalada parece ser um bom exercício para a definição de metas, o 
estabelecimento de objetivos e a escolha de estratégias a seguir, além de uma 
atividade lúdica e diferenciada. Além de um jogo de resistência física, é também um 
exercício psicológico de determinação que parece bastante adequado em termos de 
estratégia educativa, especialmente entre crianças e jovens. É neste sentido que são 
adotadas algumas orientações técnicas, mas também de cunho pedagógico, na 
preparação dessas crianças e jovens que vão iniciar a atividade. Tais orientações 
chamam a atenção para as semelhanças entre o “jogo da escalada” e o “jogo da vida”, 
os quais pressupõe o exercício da determinação, da perseverança, do respeito a si 
próprio e ao outro especialmente em seus limites, do autoconhecimento, das 
estratégias necessárias, do exercício da paciência, da concentração, etc. 
 Como ressaltam os próprios monitores que atuam mais de perto com as 
atividades do projeto, o muro tem sido um grande aprendizado para quem está 
lidando com ele, especialmente pela possibilidade de observar pessoas numa situação 
que desperta tão diversificado leque de ações e reações. Passa-se a conhecer mais 
profundamente como as pessoas agem quando se deparam com desafios, aos quais as 
respostas são muitas vezes até parecidas, mas sem dúvida evidenciam também a 
heterogeneidade da vida humana em sua relação com o mundo. 
 Outro caso ilustrativo dos sentimentos envolvidos na relação com a prática da 
escalada no muro é o do casal Herbiton e Anni Kely. Anni ficou empolgadíssima para 
escalar pela primeira vez e, de cara, enfrentou o muro como se estivesse subindo uma 
árvore para pegar uma fruta. Achou a atividade muito natural e ficou feliz com a sua 
realização. Já seu marido Herbiton, que outrora competira em estruturas parecidas 
quando estudante, julgou que também seria fácil para ele, mas, devido a um curioso e 
inusitado medo de altura, sensação comum em algumas pessoas, acabou desistindo. 
 Eles afirmaram ter gostado muito da experiência, prometendo que iriam voltar. 
E realmente se tornaram usuários habituais do muro, visitando-o pelo menos uma vez 
na semana para praticar, destacando o aspecto apaixonante da prática da escalada e 
demonstrando grande interesse em vivenciá-la na própria natureza, numa rocha de 
verdade. 
 O desejo expresso pelo casal está em estreita sintonia com a tendência que 
vem surgindo e sendo estimulada no contexto das atividades do muro. A partir do 
interesse e articulação de um dos monitores e alguns usuários do muro, um grupo de 
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pessoas dispostas a colocar uma mochila nas costas e o pé na trilha tem se formado, 
propondo-se a conhecer os pontos mais visitados pelos escaladores no Rio Grande do 
Norte, de maneira a experimentar a escalada na própria montanha. De fato, este é um 
dos objetivos do muro vinculado ao Programa Lazerania, o qual visa fomentar práticas 
de lazer pouco acessíveis e/ou pouco difundidas no Estado, como é o caso do 
montanhismo. Este grupo inicial já conta com cerca de sete aventureiros, composto 
por alunos dos cursos de extensão e visitantes externos que assiduamente marcam 
presença nos dias de funcionamento. 
 Eles aceitaram jogar o “jogo da escalada”, pois, como a vida, marcada pela 
lógica do desconhecido, a aventura na natureza é um mergulho no lúdico, na incerteza, 
na intensidade do momento e na estratégia. Como é possível observar nos estudos de 
Costa (2000), a tensão que domina a prática da escalada significa incerteza, acaso. Há 
um esforço dos participantes para que tudo saia a bom termo, para que o sucesso seja 
alcançado, ou não vale a pena jogar. Quem entra nos domínios desse jogo entra para 
obter êxito, para ter sucesso em seu empreendimento, ainda que seja em suas 
fantasias. Mas a montanha não oferece aos esportistas garantias antecipadas de 
certeza do sucesso. Provoca e suscita-lhes o desejo, mas também deixam a dúvida 
sobre se haverá sucesso. Esse jogo com a incerteza parece favorecer a iniciativa desses 
atores, os desafia, os provoca. Essa parece ser a chave do desejo, a chave do jogado. 
 Mas certamente não são a incerteza e o acaso as únicas características ligadas 
às práticas corporais de aventura. De acordo com os estudos de Monteiro (2008), a 
experiência de ação coletiva embutida nessas práticas, assim com o exercício dos laços 
de sociabilidade parecem bastante evidentes. E isto vale tanto para o caso de uma 
caminhada por trilhas, quando é possível envolver um número maior de pessoas, ou 
mesmo numa escalada em rocha, na qual esse número é bem mais reduzido. Em 
ambas a forma de sociabilidade exercitada é bastante intensa e diferenciada. 
 No caso da escalada, ainda segundo Monteiro (2008), a relação que se 
estabelece entre o “guia” (escalador que se coloca à frente no trajeto a ser feito na 
rocha) e “participante” (escalador ou escaladores que seguem o mesmo trajeto feito 
pelo guia após a chegada deste num determinado lugar da parede de rocha) pressupõe 
aspectos como confiança, comunicação, incitação recíproca e entendimento mútuos, a 
fim de obterem êxito. 
 Portanto, trata-se de cuidar de si e do outro na emoção de uma aventura 
necessariamente compartilhada, onde os movimentos de troca do corpo com o 
ambiente são, simultaneamente, suaves e intensos. Nesta prática corporal de 
aventura, especialmente sendo ela vivenciada como lazer, o que está em jogo é uma 
composição, sensível e criativa, do praticante com os obstáculos, com as possibilidades 
oferecidas ao corpo pela rocha (em suas agarras, fendas, fissuras, etc.), com os 
equipamentos utilizados (cordas, fitas, mosquetões, etc.) e com quem o acompanha 
nesta aventura em sentido vertical. Embora o muro de escalada do IFRN esteja longe 
de reproduzir o cenário e os elementos da natureza, certamente também tem se 
configurado num espaço fecundo de lazer e sociabilidade, além de formular 
incansavelmente o convite para experimentar outros espaços, outros cenários, outros 
“muros” de rocha! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante das já alongadas formulações deste escrito, torna-se necessário 
encaminhar sua conclusão, certamente provisória, reconhecendo um percurso 
bastante rico desses oito meses de existência do Programa Lazerania, cujas ações hoje 
recaem nas atividades do Muro Móvel de Escalada do IFRN. 
 Como foi possível observar, buscou-se destacar não somente aspectos da 
concepção geral da proposta, mas também todo o próprio processo de formatação do 
projeto, incluindo os procedimentos metodológicos adotados para sua concretização. 
Com isto buscou-se partilhar elementos importantes inerentes à submissão um projeto 
integrado de extensão, ensino e pesquisa no âmbito do IFRN, o que poderá subsidiar 
ações da mesma natureza tanto em nossa realidade quanto na realidade de outros 
Institutos Federais brasileiros2. 
 Da mesma maneira, foram descritas algumas ações desenvolvidas no âmbito do 
projeto, buscando destacar algumas características do muro de escalada, além de 
traçar um perfil das pessoas e dos grupos que têm mantido uma relação de 
proximidade com as atividades que ali têm lugar. Aqui coube enfatizar o crescente 
número de pessoas que tem se iniciado na prática da escalada no muro e também suas 
experiências com aquele equipamento de lazer e lócus de aprendizado e sociabilidade. 
Como consequência disso, a mobilização desses praticantes em torno da prática da 
escalada tende a extrapolar os muros do Campus, tal como vem acontecendo nas 
intenções de promover excursões pelo interior em busca de outros locais para a 
prática da modalidade, o que poderá culminar, a exemplo do que aconteceu na 
Unicamp, na criação de um grupo permanente de escalada no âmbito do IFRN. 
 Cabe assim, para finalizar, enfatizar que o Programa Lazerania, tendo como 
foco sua atuação no campo da cultura, do lazer, da arte e da cidadania, cumpre 
paulatinamente seu papel como programa institucional, ainda que se reconheça em 
fase preliminar de implantação, na qual se identifica a necessidades de ajustes e 
aperfeiçoamentos. 
 Portanto, é neste sentido que consolidação do Programa pressupõe o 
entendimento institucional do papel pedagógico e sociocultural que o muro de 
escalada vem desempenhando junto à comunidade do IFRN, assim como à 
comunidade externa em menos de um ano de existência. Pressupõe também, a partir 
daí, o reconhecimento da necessidade de alocar recursos financeiros e humanos tendo 
em vista ampliar as atividades vinculadas ao muro de escalada, assim como viabilizar a 
implantação da tenda cultural, também prevista na proposição inicial do projeto e 
ainda não concretizada. 
 

                                                 
2 Como exemplo disso, destacam-se as consultas telefônicas à coordenação do Programa Lazerania 
feitas pelo IFCE, nas quais foram solicitadas informações sobre o processo formal de proposição do 
muro de escalada do IFRN. 
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RESUMO 

O Brasil nos últimos oito anos tem passado por 
transformações significativas, principalmente, devido 
às políticas voltadas para o desenvolvimento local e a 
diminuição das diferenças regionais. Uma das ações 
tomadas se deu por meio da Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. 

Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) o 
processo de expansão e interiorização se intensificou 
em 2006 quando foram inaugurados as Unidades de 
Ensino de Currais Novos, Ipanguaçu e Zona Norte de 
Natal. Cabe mencionar que doze anos antes Mossoró 
já havia sido contemplada com uma unidade. 

Diante disso, é importante realizar estudos que 
procurem analisar os resultados alcançados através 
dessa política e avançar na melhoria da expansão. 
Portanto, o presente trabalho estudou uma das 
dimensões do desenvolvimento local, qual seja, 
desenvolvimento econômico dos municípios onde os 
campi foram instalados. 

A partir dos dados da pesquisa, foi possível identificar 
que dentre os aspectos que tangem à qualidade de 
vida, a educação proporcionada pelo Instituto e os 
conhecimentos adquiridos no decorrer da 
qualificação, foram os fatores mais relevantes citados 
pelos discentes, sendo o conhecimento agente 
catalizador desse processo de melhoria na qualidade 
de vida dessas pessoas.  

 PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento local, IFRN, Currais Novos. 

LOCAL DEVELOPMENT PROMOTED BY THE FEDERAL INSTITUTE OF SCIENCE, TECHNOLOGY 
AND EDUCATION OF THE RIO GRANDE DO NORTH VIEW OF STUDENTS OF CURRAIS NOVOS 

ABSTRACT  
 
In the last eight years Brazil has passed significant 
changes, mainly due to policies aimed at local 
development and reducing regional differences. 
One of these actions ocurred because of the 
expansion of the Rio Grande do Norte Science and 
Technology Federal Institute 
 
In relation to the Rio Grande do Norte Science and 
Technology Federal Institute (IFRN) the 
internalization and expansion process was 
intensified in 2006 when  were opened Teaching 
Units of Currais Novos,   Ipanguaçu and Natal’s 
North Zone. It should be noted that twelve years 
before, Mossoró had been awarded with one unit. 
 
Based on this prerrogative, it is important to 

conduct studies that seek to analyze the results 
achieved through this policy and move towards in 
improving the expansion. Therefore, the present 
work studied one of the local development 
dimensions, namely, economic development of 
municipalities where the campi were installed. 
 
From the survey data, it was possible to identify 
that among the aspects related to the quality of life, 
the education provided by the Institute and the 
knowledge acquired during the qualification were 
the most important factors coted by 
students,besides this, the knowledge was the main 
factor for the educational improvement process 
which could provide a better life quality for 
everyone! 

 KEY-WORDS: Local Development, IFRN, Currais Novos 
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DESENVOLVIMENTO LOCAL PROMOVIDO PELO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE NA VISÃO DOS DISCENTES DE CURRAIS NOVOS 

INTRODUÇÃO 
O Brasil nos últimos oito anos tem passado por transformações significativas, 

principalmente, nas camadas mais desprovidas da população. Vários fatores têm contribuído 
para tal melhoria, a exemplo a bolsa família e o acesso ao crédito. Isso tem trazido 
desenvolvimento no âmbito econômico de forma mais direta.  

Porém, outras políticas públicas adotadas que também trazem benefícios têm uma 
perspectiva de longo prazo. Contudo, são medidas que teoricamente possibilitam uma maior 
independência quando comparadas as de curto prazo, pois promovem a emancipação do 
indivíduo. A respeito disso, pode-se destacar a ampliação do acesso à educação gerados pelo 
Programa Universidade para Todos (ProUni), pelo Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (ReUni) e pela Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. 

Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) o processo de expansão e interiorização se intensificou em 2006 quando foram 
inaugurados as Unidades de Ensino de Currais Novos, Ipanguaçu e Zona Norte de Natal. Cabe 
mencionar que doze anos antes Mossoró já havia sido contemplada com uma unidade. 

Em 2009, seguiu o processo com a segunda etapa do plano de expansão com a 
inauguração de seis Unidades (Apodi, João Câmara, Pau dos Ferros, Caicó, Santa Cruz e 
Macau) e o Campus Avançado de Cidade Alta.  

Em 2011, a terceira fase está em andamento com a inauguração dos Campi de 
Parnamirim e Nova Cruz, além da previsão para início das atividades no Campus de São 
Gonçalo em março. 

Um fato importante no meio desse processo ocorreu em 2009, quando se festejava o 
centenário, pois a instituição denominada de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-
RN) foi transformada em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia por meio da Lei 
11.892 de dezembro de 2008. 

Existe consenso que a educação básica e a formação profissional são pilares para o 
crescimento do país, portanto a interiorização dos IFRN é de fundamental importância para o 
desenvolvimento.  

Diante disso, é importante realizar estudos que procurem analisar os resultados 
alcançados através dessa política e avançar na melhoria da expansão. Portanto, o presente 
trabalho analisou se houve desenvolvimento local em Currais Novo, tendo como referência a 
percepção dos discentes.  

 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Ao longo dos últimos quarenta anos inúmeras transformações no âmbito da estrutura 
e das responsabilidades dos Estados Nacionais vêm sendo discutidas e implementadas. Outro 
fenômeno que tem sido observado juntamente com essas mudanças é a globalização 
possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico. 

Apesar de ser um movimento observado em escala mundial, observa-se que as 
peculiaridades econômicas, políticas e sociais de cada país fizeram com que as mudanças 
ocorressem de forma diferenciada, tendo como pano de fundo as tensões e movimentos 
locais. 
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 Observa-se que mesmo que exista uma maior integração mundial, há uma tendência a 
se agir localmente. Deve-se pensar globalmente, mas as ações devem considerar o local. 
Assim, a temática sobre desenvolvimento local passa a ocupar lugar de destaque nos debates 
e discussões acerca de modelos e alternativas de desenvolvimento. 

A transição para um novo paradigma de desenvolvimento mundial está associada a 
um processo acelerado de globalização com a intensa integração econômica, a 
formação de blocos regionais e a emergência de grandes redes empresariais com 
estratégias e atuação globais. Paradoxalmente, contudo, nunca foi tão forte a 
preocupação com o desenvolvimento local e a descentralização econômica, social e 
política, e tão visíveis os movimentos localizados e endógenos de mudança e 
desenvolvimento (BUARQUE, 2008, p. 25). 

 
O desenvolvimento local pode ser entendido como “um processo de reativação da 

economia e de dinamização de uma sociedade local, com base no aproveitamento ótimo dos 
recursos endógenos, objetivando o crescimento da economia, a criação de emprego e a 
melhoria da qualidade de vida” (COMITÉ apud MARTINS, 2002, p. 53). 

O termo desenvolvimento geralmente é associado a progresso econômico e 
tecnológico, porém os aspectos considerados vão além disto quando se fala em 
desenvolvimento local. Os recursos humanos são de extrema importância nesse processo, 
mas para tanto precisam estar educados e preparados profissionalmente. Outros pontos que 
estão relacionados ao tema são a utilização das potencialidades locais e a preocupação com o 
meio ambiente. 

 
O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo endógeno de 
mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida da 
população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Para ser 
consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as 
potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 
potencialidades e condição para a qualidade de vida da população local (BUARQUE, 
2008, p. 25 – grifo do autor).  

 
 Múltiplas ações convergentes e complementares devem ser desenvolvidas para a 
promoção do desenvolvimento local. Uma delas que deve ser destacada (tem relação com o 
presente estudo) é a melhoria e ampliação da educação (básica, tecnológica e superior), pois 
a melhoria da qualidade de vida (oportunidades de emprego e aumento da renda) está 
intrinsecamente relacionada à qualificação profissional e intelectual do indivíduo. 
 

No novo paradigma de desenvolvimento, o enraizamento dos processos exógenos 
depende, antes de tudo, da capacidade de ampliação da massa crítica de recursos 
humanos e do domínio do conhecimento e da informação, elementos centrais da 
competitividade sistêmica. Tudo isso levando a um processo permanente de 
capacitação da sociedade local na compreensão da realidade e das mudanças no 
contexto, ampliando sua capacidade de inovação e resposta aos desafios 
contemporâneos (BUARQUE, 2008, p. 31 - grifo do autor). 

 
Portanto, o presente estudo busca analisar de que forma a formação promovida pelo 

IFRN nos campi instalados no interior (primeira expansão) contribui para o desenvolvimento 
local. 
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BREVE HISTÓRICO DE CURRAIS NOVOS 

Situada na região do Seridó potiguar, a cidade de Currais Novos é localizada há 172 km 
da capital do estado junto à divisa com a Paraíba. Com uma área de 864,341 km², o município 
possui um contingente populacional de 42.668 habitantes, segundo dados do censo realizado 
pelo IBGE em 2010. A economia do município é movimentada pela agricultura, pecuária e 
extração mineral, consideradas as principais atividades econômicas da cidade. 

Currais Novos cresceu e se desenvolveu através da criação de gado bovino e teve toda 
a sua história atrelada à ciclos econômicos bem definidos, sendo o primeiro o ciclo do gado, 
sucedido pelo ciclo do algodão e, depois, pelo ciclo da mineração, liderado pela Mina Brejuí, 
fundada em 1943 pelo então desembargador Thomáz Salustino Gomes de Melo. 

Durante décadas a Mina Brejuí foi a maior exportadora de sheelita do hemisfério sul 
do planeta até quando teve um declínio na década de 1990 e retomou as suas atividades no 
ano de 2006, voltando novamente a ser um dos maiores exportadores de scheelita do mundo 
e gerando 200 empregos diretos, com perspectiva de expansão do setor, ligado, também, ao 
turismo, desenvolvido nos túneis inativos, nas trilhas e no Memorial Tomás Salustino, museu 
que conta a história da família de mesmo nome e dos tempos áureos da mineração. O 
artesanato mineral está em alta e contribui em muito para a divulgação da cidade 
nacionalmente e internacionalmente. 

A pecuária é extensiva, envolvendo, principalmente, a criação de suínos, bovinos, 
eqüinos, asininos, muares, ovinos, caprinos e coelhos (ainda inexpressiva). A produção de leite 
bovino e caprino vem se destacando e é uma das maiores regiões produtoras do Seridó. 

A agricultura também segue o regime extensivo, muitas vezes de subsistência, 
envolvendo a policultura. Destaca- se, na horticultura, a produção de coentro, tomate, alface 
e pimentão. Apresenta limitações muito fortes na atividade agrícola, principalmente pela falta 
d'água, erosão e pelos impedimentos do uso de maquinários, em decorrência do solo 
pedregoso, rochoso e meio acidentado. 

Destaca-se ainda a pesca, a extração vegetal e mineral (principalmente de sheelita) e a 
silvicultura. 

O pólo turístico está em formação, com a abertura de novos hotéis e pousadas e a 
divulgação emprendida pela Prefeitura Municipal e outros setores nas diversas áreas do país. 
Seu simbolo turístico é a estátua "Cristo-Rei", réplica fiel, mas em menor proporção, da 
estátua do Cristo Redentor, que foi trazida da França e doada por Cel. Manoel Salustino em 
1937. No que tange a eventos, a cidade destaca-se pela Carnaxelita, maior micareta do 
interior do estado e que notadamente atrai turistas de várias partes do interior nordestino, 
como também pela realização da tradicional vaquejada no Parque Dr. Sílvio Bezerra de Melo. 

A Unidade de Currais Novos teve seu funcionamento autorizado no dia 29 de junho de 
2006, atendendo a uma área de abrangência que compreende 13 municípios e engloba uma 
população de cerca de 160 mil habitantes. 

Esta unidade tem foco na capacitação profissional nas áreas de alimentos, informática 
e meio ambiente, com capacidade para ampliar sua oferta educacional para as áreas de 
mineração, construção civil e serviços, de acordo com os potenciais econômicos da região. 

Dentre os cursos oferecidos pela Unidade de Currais Novos estão Alimentos e 
Informática na modalidade Técnico Integrado, como também EJA Integrado. Para os alunos 
que já concluíram o ensino médio foram disponibilizados os cursos de Alimentos, Informática 
e Manutenção de Computadores na modalidade Técnico Subsequente e, além disso, o curso 
Superior de Licenciatura em Química também é ofertado pela unidade. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem do estudo é de natureza qualitativa, pois busca conhecer profundamente 
um fenômeno, entender suas relações e processos não operacionalizados por meio de 
variáveis (MINAYO, 2003).  
 Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e descritiva, pois existe 
pouco conhecimento sistematizado sobre a temática e busca conhecer as características do 
fenômeno estudado (VERGARA, 2010).  

Os dados foram coletados por meio de questionário com perguntas fechadas e 
abertas. As primeiras tiveram o objetivo de traçar o perfil socioeconômico, enquanto as 
segundas buscaram captar a percepção dos discentes em relação ao desenvolvimento local. 

A pesquisa apresentou algumas limitações. Uma delas é o fato de ter que se mudar a 
forma de coletar os dados, pois foi pensado em se fazer uma entrevista in loco, mas houve 
dificuldades em entrar em contato com os discentes, bem como destes se disponibilizarem a 
irem em determinado dia e horário para a entrevista. Por isso, optou-se por aplicar um 
questionário via e-mail. 

Porém, ainda assim houve uma quantidade pequena de retornos dos mesmos. Existem 
306 egressos de todos os cursos do IFRN de Currais Novos, mas só 23 discentes retornaram o 
questionário respondido por completo.  
 
RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Foram questionados 23 egressos do Campus Currais Novos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte quanto aos aspectos relacionados ao 
desenvolvimento local no que diz respeito ao crescimento econômico, a qualidade de vida, a 
cidadania e participação social, como também a situação mercado de trabalho, após a 
conclusão do curso. Além disso, foi traçado o perfil dos entrevistados a fim de obter maiores 
informações acerca dos egressos desse campus.  
Crescimento Econômico 
 Quando questionados acerca das mudanças observadas em relação ao crescimento 
econômico do município de Currais Novos após a instalação do IFRN, os discentes relataram 
que houve o desenvolvimento significativo da educação, o que possibilitou a qualificação e 
capacitação das pessoas da cidade e dos municípios vizinhos. Nesse sentido, um dos 
respondentes ponderou acerca da Educação para Jovens e Adultos (EJA): “A instalação do 
IFRN em Currais Novos agregou conhecimento a pessoas que não estudavam antes, gerando 
oportunidades de emprego e aumento da renda”.  
 A instalação do IFRN na cidade dinamizou a economia no local, segundo os 
respondentes. Houve intensa movimentação no mercado imobiliário com o aumento no 
número de casas e apartamentos para aluguel atendendo assim, a necessidade dos alunos e 
professores vindos dos municípios adjacentes. Esse fato proporcionou aumento da geração de 
empregos na construção civil, como relata outro discente: “Houve melhorias na infraestrutura 
da cidade [...] empregos foram gerados no setor de construção, tanto para instalação do 
Campus como nas ampliações do mesmo”. 
 Segundo um dos alunos respondentes: “houve um aumento no número de empresas 
no ramo de Tecnologia de Informação e consequentemente no número de empregos. Mas 
não foi só o curso de informática que trouxe melhorias, o de alimentos proporcionou uma 
melhora na qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas desse segmento, por meio de 
consultorias”.  
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 Dessa forma, ainda de acordo com as percepções dos questionados, o município 
buscou atender às novas demandas da população a partir da reestruturação de empresas, 
instalando boas práticas de fabricação dos produtos, a partir da atuação mais efetiva da 
vigilância sanitária em Currais Novos, como também a conscientização do consumidor em 
adquirir um produto ou serviço de qualidade. Também foi relatado pelos discentes que 
houveram empresas criadas pelos próprios alunos do Instituto.  
 Um dos respondentes afirmou que houveram melhorias no transporte público coletivo 
do município, uma vez que “antes do IFRN, os ônibus só eram utilizados para viagens 
intermunicipais ou interestaduais”.  Também fomentou a utilização de meios de transporte 
alternativo, como por exemplo, o “aumento da renda daqueles que exercem a profissão de 
moto-taxistas, comuns no município, pois muitos alunos utilizam-se desse recurso para chegar 
ao campus”.  

A maioria dos respondentes afirmou que essas mudanças foram proporcionadas pelo 
fato do IFRN ter se instalado na região, mas também relacionaram o fato a disponibilização de 
cursos técnicos em outras áreas oferecidos por empresas locais.  
 Contudo, foi observado que alguns respondentes não têm o entendimento do que 
sejam serviços públicos essenciais, pois quando perguntados sobre isso relataram que houve 
melhora devido aos ônibus que foram disponibilizados para levarem e trazerem os discentes 
ao IFRN, bem como a instalação de uma empresa de televisão por assinatura. A fala a seguir 
corrobora para esta inferência “a chegada da TV a cabo também trouxe o mundo a Currais 
Novos, e assim a necessidade de outras mudanças para nossa cidade”.  
Qualidade de Vida 
 Os respondentes também foram questionados quanto às mudanças observadas em 
relação a sua qualidade de vida após a conclusão do curso no IFRN. O principal ponto citado 
nesse quesito pelos discentes, diz respeito aos conhecimentos adquiridos no decorrer da 
qualificação, o que proporcionou maiores oportunidades de emprego, aumento da renda, 
vantagens competitivas frente ao mercado de trabalho a partir da capacitação, sendo o 
conhecimento agente catalizador da melhoria na qualidade de vida dessas pessoas.  
 Um dos alunos afirma que: “o curso do IFRN foi importante para minha formação 
profissional, pois aprendi muitas coisas relacionadas à área de atuação [...], o importante 
papel assumido pelo instituto na minha formação humana e acadêmica me possibilitou um 
amadurecimento e aprimoramento intelectual e o desenvolvimento de uma visão crítica 
diante dos acontecimentos atuais”. 
 Os benefícios possibilitados pela formação profissionalizante do IFRN, como afirmam 
os entrevistados, são observados de médio e longo prazo: “de imediato não houve aumento 
de renda, mas vi que estava apto para trabalhar em ramos da informática que não trabalhava 
antes e com o tempo as oportunidades foram surgindo”. 
 Além disso, alguns alunos relataram que o IFRN foi mecanismo motivador para que 
eles buscassem maior especialização na área do curso técnico, ou em outras áreas, mesmo 
quando as oportunidades de emprego surgiram. “Com a conclusão do curso, alguns alunos já 
conseguiram seu emprego, outros que se identificaram e quiseram obter mais informações e 
conhecimento sobre a área, partiram para o vestibular e agora estão cursando uma 
graduação”.  
 Alguns alunos também citaram que o maior benefício trazido pela conclusão da 
profissionalização no IFRN foi a inserção de hábitos adquiridos no decorrer do curso no 
cotidiano, como por exemplo, no manuseio de alimentos. 

2052



ALMEIDA & MOURA (2011) 
 

 
 Quando questionados acerca da participação do IFRN nesse processo de melhoria da 
qualidade de vida, a maior parte dos alunos afirma que a qualificação proporcionada pelo 
Instituto foi responsável pela mudança. Citando aspectos como a credibilidade da instituição, 
o desenvolvimento intelectual e na escolha da carreira.  

Porém, uma parcela menos significativa dos respondentes afirmou que não relacionam 
as mudanças ocorridas ao fato do IFRN ter se instalado no município, justificando a afirmativa 
pela falta de incentivo e parceria desta com os estabelecimentos da região. Ainda alguns dos 
entrevistados afirmaram que não houve alteração em sua qualidade de vida (oportunidades 
de emprego e aumento da renda) após a conclusão do curso no IFRN. 
Cidadania e Participação Social 
 No que diz respeito aos aspectos relacionados à cidadania e participação social, a 
maior parte dos respondentes afirmou que não houve mudanças em relação a sua 
participação nas decisões no âmbito político e no local de trabalho após a conclusão do curso 
no IFRN.  
 No entanto, alguns responderam que “sim. O IFRN me deu uma nova visão de mundo: 
uma visão crítica. Como eu já havia falado em uma questão anterior, a formação do IFRN vai 
além da formação técnica de um determinado curso. [...] nos ensina a ser éticos e a agir com 
responsabilidade na sociedade. Tudo isso eu passei a aplicar tanto no trabalho quanto na vida 
cotidiana, de modo que trouxe benefícios tanto para mim quanto para os que me cercam”. 

Outro discente respondeu que “a partir da visão crítica que desenvolvi no instituto, 
incentivado pelos professores, passei a ser mais consciente a respeito dos meus direitos e 
deveres, tendo condições de dialogar com os políticos sobre a garantia dos nossos direitos”. 

Ainda afirmaram que as mudanças no que diz respeito a participação cidadã se deram 
“no local de trabalho os conhecimentos adquiridos foram cruciais para decisões estratégicas 
para crescimento da empresa e melhoramento na qualidade do serviço”. 
Mercado de Trabalho 
 Os respondentes foram questionados quanto a sua situação antes e depois da 
conclusão do curso no mercado de trabalho. Uma parcela significativa dos egressos afirmou 
que estava desempregado antes e depois da conclusão do curso do curso no IFRN. No 
entanto, algumas considerações devem ser feitas. 
 Parte dos alunos egressos se declararam estudantes após a conclusão do curso de 
profissionalização no IFRN, afirmaram que houveram oportunidades de emprego, mas 
optaram por continuar estudando e assim se especializarem mais.  
 É importante destacar que quando se compara esse fato ao perfil do entrevistado, é 
possível observar que a maior parte dos respondentes declarou idade entre 17 e 20 anos 
(47,8%), solteiro (91,3%), que não possui filhos (96%) e que depende financeiramente da 
família (73,9%). Esses dados podem indicar que esses entrevistados não têm necessidades de 
um emprego e ingressar no mercado de trabalho por se tratarem de jovens e não serem 
chefes de família. Além disso, observa-se que a renda familiar de grande parte dos 
entrevistados está entre um e três salários mínimos (39,10%) e mais de três até seis salários 
mínimos, ou seja, estão em uma situação em que é possível postergar a entrada no mercado 
de trabalho, tendo em vista a continuação da qualificação profissional. 
 Além disso, os alunos egressos foram perguntados sobre a contribuição do IFRN para 
sua colocação/recolocação no mercado de trabalho. A maioria dos entrevistados afirmou que 
por meio da qualificação proporcionada pelo Instituto foi possível conseguir o primeiro 
emprego e ingressar na área de atuação e assim, galgar maiores oportunidades de emprego e 
capacitação, além de aumentar a procura por serviços prestados a partir da obtenção do 
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diploma de técnico.  Um dos respondentes afirmou que “apesar de indiretamente, contribuiu 
sim, porque a qualidade da educação que é oferecida pelo IFRN foi decisiva no concurso 
público em que eu passei, pois foram os conhecimentos adquiridos durante o período em que 
me formei que fez com eu estivesse onde estou hoje: empregado e feliz da vida”. 

Houve também quem afirmasse que o IFRN não contribuiu para sua 
colocação/recolocação no mercado de trabalho. Para justificar essa afirmação, os discentes 
relataram que não conseguiram emprego na área de profissionalização ou que optaram por 
outra área, diferente da formação técnica do IFRN. 
Perfil dos Entrevistados  
 Ao analisar o perfil da amostra, foi observado que o percentual de respondentes do 
sexo feminino é bastante superior ao do sexo masculino (gráfico 01), como também a maioria 
dos alunos egressos se declara solteiro (gráfico 02). 

Gráfico 01 - Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 - Estado Civil 
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 Foi observado que a média da idade apresentada pelos respondentes encontra-se 
entre 17 e 20 anos, mostrando que os egressos do campus da cidade de Currais Novos são de 
faixa etária baixa, sendo considerados jovens (vide gráfico 03), o que é coerente com as 
informações coletadas acerca do número de filhos dos mesmos, em que uma parcela 
considerável declarou que não possui filhos (vide gráfico 04). 

Gráfico 03 - Idade 

 

 

 

Gráfico 04 – Número de filhos 
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 Somado a esses dados, o gráfico 05, ilustra a participação na renda familiar dos 
entrevistados, onde a maior parte desses, afirmou não trabalhar e receber ajuda financeira da 
família 

Gráfico 05 – Participação na renda familiar 

 

 No que se refere à soma das rendas de todos os integrantes da família (renda familiar), 
um maior número de alunos informou que sua renda familiar varia de um até três salários 
mínimos (vide gráfico 06). 
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 Quando questionados sobre o seu grau de escolaridade, a maior parte dos 
entrevistados declarou que possui ensino técnico completo, entretanto uma parcela 
considerável dos alunos egressos afirmou que possui graduação incompleta (vide gráfico 07). 
Provavelmente esse fato pode ser justificado, pelo incentivo que o IFRN representa na 
continuidade dos estudos, fazendo com que os alunos buscassem uma maior especialização 
na área da formação técnica. 

Gráfico 07 - Escolaridade 
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a colocação/recolocação no mercado de trabalho para aqueles que concluíram cursos no 
Instituto.  
 De acordo com os dados da pesquisa, foi possível identificar que o principal ponto 
citado pelos discentes que abrange todos os aspectos que tangem à qualidade de vida, diz 
respeito à educação proporcionada pelo Instituto e aos conhecimentos adquiridos no 
decorrer da qualificação, o que gera maiores oportunidades de emprego, aumento da renda, 
vantagens competitivas frente ao mercado de trabalho a partir da capacitação, sendo o 
conhecimento agente catalizador da melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. 
 Vale a pena destacar que ainda que os dados da pesquisa apontem a parcela 
significativa dos alunos egressos do campus do IFRN não absorvidos pelo mercado de trabalho 
local, é importante considerar que a qualificação proporcionada pelo Instituto nesse sentido, 
foi um mecanismo motivador para que essas pessoas buscassem novas metas e assim 
conseguissem novas oportunidades de melhoria da qualidade de vida, uma vez que os 
mesmos dados apontam que grande parte dos respondentes não seguiu na área de formação 
técnica porque decidiu prosseguir com os estudos e se graduar cada vez mais. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho buscou fazer uma análise a cerca 
das estratégias de marketing internacional usadas por 
empresas do Pólo Industrial de Macaíba, com a 
intenção de identificar se existe nessas empresas a 
formulação de um planejamento estratégico eficaz que 
faça frente ao cenário internacional competitivo em 
que estão inseridas. Para a realização dessa pesquisa 

foram necessários estudos voltados ao campo do 
marketing internacional e conceitos de estratégia. 
Levando em consideração a evolução do pensamento 
estratégico, formas de inserção no mercado externo, 
como sendo fatores que direcionam as linhas de 
planejamento dentro das organizações.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Estratégias, Marketing Internacional, Mercado Externo 
 

 

INTERNATIONAL MARKETING ON BUSINESS: INDENTIFY AND ANALYSE STRATEGIES USED BY 
EXPORTING AND IMPORTING COMPANIES OF THE INDUSTRIAL HUB OF MACAÍBA  

ABSTRACT  
 
This research intends to make a analyse about the 
strategies of international marketing used by companies 
of  the industrial hub of Macaíba, to identify if is there 
on this companies a formulation of a strategic planning 
effective that faces the international scene competitive, 
where them operate. For the implementation of this 

research were necessary studies directed to the field of 
international marketing and strategy’s concept. Taking 
account the evolution of strategic thinking, ways of 
entering foreign markets, as factors that direct lines of 
planning within organizations.  

 
 

 KEY-WORDS: Strategy, International Marketing, Foreign Market. 
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MARKETING INTERNACIONAL NAS EMPRESAS: IDENTIFICANDO E ANALISANDO 
ESTRATÉGIAS USADAS POR EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DO PÓLO 
INDUSTRIAL DE MACAÍBA. 
 
INTRODUÇÃO 
 
No comércio exterior é comum que empresas estejam a todo o momento se preocupando 
com sua posição.  De acordo com Redeagentes (2009) para sobreviver em mercados 
dinâmicos, as companhias precisam claramente de uma nova forma de posicionamento. 
Precisam estabelecer estratégias que possam sobreviver às mudanças turbulentas no meio 
mercadológico.  

Uma série de ações que envolvem promoções, publicidade, compreensão da estrutura do 
mercado, relações com fornecedores e clientes, entre outras, são fundamentais para que o 
empresário negocie em âmbito internacional. Para Poter (1986) a combinação de metas, 
políticas, bem como as ações que uma empresa adota para obter sucesso, são definidas como 
estratégias competitivas.   
 
 O projeto de pesquisa almeja apresentar considerações acerca de empresas potiguares 
inseridas no Comércio Exterior do Rio Grande do Norte. O trabalho objetiva identificar e 
analisar as estratégias de marketing internacional usadas pelas empresas. O Estado conta com 
uma extensa cadeia empresarial, porém este estudo pretende focar em uma região que vem 
desenvolvendo um forte potencial no Comércio Exterior, trata-se do Pólo Industrial de 
Macaíba. É fundamental mostrar a importância da estratégia de marketing utilizada a partir 
do momento em que as empresas dessa região interagem com o mercado internacional; seja 
por meio de exportação ou importação. Aprofundando essa discussão, Longenecker et al. 
(2007, p. 125) destaca: a maneira como a estratégia posiciona o curso das ações de marketing 
construirá a visão do empresário sobre o negocio. O posicionamento dessas estratégias torna-
se eficaz quando há intervenções de agentes de comércio exterior. Estes últimos trazem para 
o empresário não só uma visão sobre seu produto no mercado externo e sim todas as 
vertentes que o acompanham.  É pontual a necessidade de uma avaliação a nível técnico de 
como empresas do Pólo Industrial de Macaíba vêm agindo frente ao competitivo mercado 
externo. 

METODOLOGIA  

O estudo foi embasado inicialmente em pesquisas bibliográficas e também através de sites da 
internet que ajudaram na compreensão dos conceitos de marketing internacional, estratégias 
de marketing entre outros aspectos que integram o ambiente administrativo. Baseada na 
linha de raciocínio de Marconi e Lakatos (2010, p. 65) o método é um conjunto das atividades 
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
caminhos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido.  Foi feito um 
levantamento das empresas exportadoras e importadoras, localizadas no Pólo Industrial do 
Município de Macaíba, esse levantamento de dados se deu através de consultas junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Macaíba.  

Para desenvolvimento do trabalho o autor fez uma compilação dos conceitos adquiridos com 
a realidade vivida pelas empresas, entrevistando essas ultimas de forma direta e/ou indireta 
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(e-mails) com perguntas (abertas/fechadas) estruturadas, o responsável pelo setor de 
comércio exterior. Os dados foram levantados e analisados de forma qualitativa. 

 
O QUE É MARKETING? 
 
Kotler (2000) defende que dentre as várias definições para o marketing é possível estabelecer 
uma distinção entre definições sociais e gerenciais. Para ele uma definição social seria: 
 

Marketing é um processo social por meio do qual pessoas obtêm aquilo de que 
necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e 
serviços de valor com outros. (KOTLER, 2000, p.30) 

 
Quanto ao marketing sob o aspecto gerencial tem-se a seguinte definição por Peter Drucker:  
 

Pode-se presumir que haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o 
objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender 
tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. O 
ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta 
tornar o produto ou serviço disponível. (DRUCKER 1973. apud KOTLER 2000) 

 
Saber como usar esses processos e qual conceito se aplica melhor à realidade vivida pela 
empresa é o que muitas vezes dificulta as tarefas envolvidas nesse meio. É preciso lidar com 
marketing, e ao longo da época as organizações foram identificando uma nova forma  
 
 
Marketing Internacional 
 
Ainda tratando de marketing de acordo com a AMA - Associação Americana de Marketing – 
Marketing é uma atividade, conjunto de instituições e processos de criação, comunicação, 
distribuição e trocas de ofertas que tem valor para consumidores, clientes, parceiros e a 
sociedade como um todo. 

Sendo essa a definição dada pela AMA, é plausível encaixar no mesmo contexto a afirmação 
feita por Tagliacollo (2010), onde fala que os conceitos e ferramentas do marketing 
internacional e do marketing doméstico são basicamente os mesmos. O que distingue um do 
outro é sua aplicabilidade. Tagliacollo coloca que é preciso ter consciência de que o ambiente 
internacional apresenta diferentes níveis de incerteza. 
Partindo dessas considerações o presente artigo faz menção à concepção de Czinkota e 
Ronkainen (2008, p.5): 
 

Marketing internacional é o processo de planejamento e condução de transações 
além das fronteiras nacionais para criar intercâmbios que atendam aos objetivos dos 
indivíduos e organizações. Entende-se também por marketing internacional como 
sendo o elo entre dois ou mais países ou blocos regionais, que terá a função de 
aprimorar cada vez mais relação entre eles. 

 
Entende-se então que o marketing internacional abrange territórios pouco ou muitas vezes 
não conhecidos, e ao tratar disso, questões macroambientais tomam proporções impensáveis, 
pois a forma que cada país tem de abordar essas questões varia muito. É preciso estar 
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preparado para conhecer e saber lhe dar com diferentes culturas, religiões, legislações, 
diferentes ambientes políticos e socioeconômicos. Enfim ao ingressar no mercado externo é 
preciso saber quais serão as ferramentas que o processo de marketing internacional 
disponibiliza para que sejam usadas da melhor maneira possível. 
 
Influência da Globalização no Marketing Internacional 
 
Para Keedi (2008, p.46) o processo de globalização é antigo e milenar, entretanto, ganhou 
maior percepção e tomou impulso nas ultimas décadas, a partir de 1990.  Seu papel é de 
integrar os setores, econômico, social, cultural e político, a fim de homogeneizar o mercado 
mundial, principalmente os mercados de países desenvolvidos cujo cenário interno já se 
encontra saturado. 
A necessidade de uma dinamização do mercado mundial surgiu com a transformação dos 
cenários: econômico, político, social e principalmente tecnológico, pode-se dizer que durante 
a década de 1990 essas transformações modernizaram os processos. Isso tudo impulsionou as 
grandes empresas a tornarem suas estratégias de marketing em estratégias globais, pois 
começaram a perceber na globalização, vertentes como: maior difusão do seu produto, 
disseminação da sua cultura, e também o aumento na competitividade entre mercados. De 
acordo com Czinkota, Ronkainen (2008), pensar na adaptação das estratégias é fundamental 
para que as empresas se insiram no mercado externo. 
 

Em conseqüência as empresas precisam globalizar sua estratégia internacional, 
formulando-a para todos os mercados, afim de tirar vantagem dos princípios básicos 
de mercado: custo, fatores ambientais e competitivos. (CZINKOTA, RONKAINEN 2008, 
p.162). 

 
A influência da globalização no comércio exterior, fez com que as empresas adotassem a idéia 
de pensar globalmente e agir localmente. De acordo com Johann e Vanti (2004), essa idéia 
solucionaria a dificuldade - que muitas empresas na década de 1990 estavam tendo - em 
enxergar as transformações que ocorriam, fazendo-as agir de maneira flexível e adaptável ao 
novo mercado global.  Esse conceito veio favorecer ainda mais o potencial das mesmas no 
mercado internacional. É possível citar como exemplo disso o caso das grandes companhias 
de eletrodomésticos: Whirlpool, Electrolux e até mesmo a mais recente no mercado 
internacional, Haier. Todas essas usaram como estratégias a formação de alianças com 
empresas de outros países para assim implantar seus produtos com forte nível competitivo; 
fizeram adaptações necessárias para atender a novas demandas e na realização de suas 
vendas utilizaram veículos inovadores como os sites Wall-Mart e Cotsco. É importante 
destacar que ao implementar a estratégia global quanto mais ela puder incluir uma dimensão 
local melhor será para quem o faz, pois o consumidor valoriza muito uma marca global ainda 
mais se essa marca traz como diferencial a adaptação necessária que atenderá as condições 
locais de uso.  
 
Formas de inserção no mercado externo  
 
De acordo com Hitt et al. (2008, p.223) a inserção no Mercado externo é vista como uma 
expansão internacional que se concretiza através de exportação de produtos, participação em 
acordos de licenciamento, formação de alianças estratégicas, realização de aquisições e 
estabelecimento de novas subsidiárias integrais. 
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Exportação  
Keedi (2008, p. 17) diz que “exportar é o ato de remeter a outro país ou mercadoria 
produzidas em seu próprio ou em terceiros países, que sejam de interesse do país importador, 
e que proporcionem a ambos envolvidos vantagens na sua comercialização ou troca. É 
portanto, a saída de mercadorias para o exterior. 

Ele também define o que é importação, e esta também é abordada no presente estudo como 
sendo uma forma de inserção no mercado externo já que transita sobre a esfera 
internacional. 

Importação 
Importar é o ato inverso, ou seja, adquirir em outro país, ou trocar com este, mercadorias de 
seu interesse, que sejam úteis  
à sua população e seu desenvolvimento, isto é, a entrada de bens produzidos no exterior.  

Dentro da concepção adotada por Hitt et al. a respeito de formas de inserção é possível 
encontrar em outros autores  tais descrições, como é o caso de Tagliacollo (2010, p. 73-75), 
que explana de maneira sucinta estas formas de inserção: 
 
Joint Ventures 
Geralmente, a Joint Venture é um acordo de cooperação entre duas ou mais organizações que 
dividem a propriedade de uma empresa ou determinado projeto, sem que haja interferência 
societária em nenhuma delas, ou seja, a operação limita-se aos aspectos operacionais. 
 
Franchising/franquia 
O modelo de franquia é aquele no qual o franqueador autoriza um terceiro (franqueado) a 
utilizar e explorar a marca distribuição do produto e serviço ou até mesmo o modelo de 
gestão. 
 
E-commerce 
Nova tendência mundial, a venda direta utilizando a Internet vem revolucionando os 
conceitos de distribuição e pontos-de-venda. Esse processo torna as empresas mais globais, 
podendo oferecer seus produtos em diferentes pontos, sem que haja uma presença física 
intensiva. 
 
 
 
 
CONCEITO DE ESTRATÉGIA  
 
Em busca do conceito de estratégia o presente artigo identificou a existência de várias 
definições, por isso é comum não haver um consenso, sobre seu conceito. Cada autor delibera 
o que é estratégia, seja essa definição feita de maneira cognitiva ou empírica, sendo assim 
cabe a esta pesquisa expor alguns conceitos que ajudem na compreensão dos tópicos 
seguintes.  
O fato de a natureza humana buscar definições para cada conceito faz com que muitos livros e 
textos considerem estratégia como sendo: “planos da alta administração para atingir 
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resultados consistentes com as missões e objetivos da organização” (Wright et al., 1992:3) 
apud Mintzberg (2000).  
Mintzberg coloca em sua obra Safári de Estratégia (2000), que o conceito de estratégia pode 
ser definido como um guia ou curso de ações para o futuro, porém sugere que a mesma é um 
padrão, isto é, consistência em comportamento ao longo do tempo. 
 

 
Figura 1 – Tipos de estratégia.  Fonte: Henry Mintzberg et al., Safári de Estratégia (2000) 

 
 
A figura compara os dois conceitos de estratégia apresentados; estratégia como plano, ou 
seja, olhar para frente e a estratégia como padrão, olhar para o comportamento passado. As 
distintas concepções de estratégia se encaixam a forma que a empresa trabalha. Recorrendo 
ainda à obra Safári de Estratégia (MINTZBERG et al.,2000), a organização pode desenvolver 
planos para seu futuro bem como extrair padrões de suas ações passadas. 
Porter na introdução de sua publicação Estratégia Competitiva (1986, p.13) fala que uma 
empresa que compete em uma indústria possui uma estratégia competitiva. Esta estratégia 
tanto pode ter se desenvolvido explicitamente por meio de um processo de planejamento 
como ter evoluído implicitamente através das atividades dos vários departamentos funcionais 
da empresa. Ele destaca que a criação de estratégias acontece para que empresas possam 
confrontar o meio competitivo existente na indústria. Para tanto Porter comumente usa a 
expressão ‘estratégia competitiva’ pois vê na estratégia competitiva uma combinação das 
metas que a empresa busca e das políticas que ela usa para chegar lá. 
Baseado nestes conceitos percebe-se que os autores enfatizam diferentes aspectos em suas 
definições. O primeiro centra-se nas decisões e ações tomadas ao longo de um processo, já o 
segundo focaliza a competitividade como sendo a essência da formulação de estratégias. 
Apesar de existirem divergências entre os dois, ambos concordam no sentido de que seja um 
plano ou padrão, seja competitiva ou não, a estratégia é o conjunto de ações que irá 
relacionar a organização com o ambiente que está inserida. 
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Evolução do pensamento estratégico dentro das organizações 
 
Para Gomes (2004) os primeiros registros que se tem do pensamento estratégico são de Sun 
Tzu, autor do livro A Arte da Guerra, escrito a mais de 2000 anos, que tinha como propósito 
através do pensamento estratégico obter aplicabilidade no campo militar. 
Desde então o pensamento estratégico atravessou continentes e chegou ao ocidente onde a 
estratégia passou a ser usada também por seus militares, a intenção era obter vantagens 
sobre seu inimigo, e consequentemente sucesso em suas campanhas. 
 
Não demorou muito para que essa idéia fosse difundida e ultrapassasse o cenário militar, com 
o final da Segunda Guerra na década de 1950 o pensamento estratégico invadiu o mundo 
empresarial. A partir dai a disseminação da estratégia foi mundial, ainda citando Gomes 
(2004), desde sua difusão, vêm sofrendo transformações na linha do pensamento que define 
os diversos modelos de como abordar o planejamento estratégico. 
Ansoff (1977, p.87) apud Nosé Junior (2005, p. 126) destaca que o campo de atuação da 
empresa competitiva, o qual tem diretrizes estratégicas deve ser bem definido através de 
regras que levem a empresa a crescer e ser lucrativa. Ou seja, o pensamento estratégico 
mudou seus cenários de atuação, a forma como é abordado, porém sua essência – ações que 
levem ao sucesso- continua a mesma.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Planejamento Estratégico de Marketing Internacional 
 
Pipkin (2011), o processo de formulação estratégica implica um diagnóstico interno, ou seja, 
uma avaliação dos pontos fortes e fracos da organização ante uma análise do ambiente 
externo, isto é, das oportunidades e das ameaças que emanam de cada mercado estrangeiro. 
Essa avaliação dos pontos fortes e fracos da organização e posterior análise do ambiente 
externo que o autor cita, sugere uma sistematização do planejamento de marketing 
internacional, e para isso ele mostra como seria feita essa sistematização: 
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Figura 2 - Fonte: Pipkim, Marketing Internacional uma abordagem estratégica (2011) 
 

Com essa figura é possível entender o planejamento estratégico como um processo que se 
inicia com uma análise do ambiente interno da empresa, ou seja, um diagnóstico do seu 
conjunto de recursos, a segunda etapa está na formulação dessas estratégias com base no 
diagnóstico feito, a terceira parte incide na implementação das estratégias escolhidas para 
cada um dos compostos de marketing que vêm a ser: produto, preço, praça e promoção, e a 
quarta e ultima etapa envolve todo o controle e avaliação dessas estratégias implementadas. 
 
 
ESTUDO DE CASO 
 
Intenciona-se mostrar como estratégias de marketing internacional são utilizadas por 
empresas localizadas no Pólo Industrial de Macaíba. A elaboração de estratégias por empresas 
em um pólo industrial, ainda escasso de mais investimentos e recursos, é o que move este 
estudo. O foco é saber como essas estratégias são utilizadas e aplicadas no mercado em que 
estão inseridas ou se inserindo. Identificar quais empresas trabalham de fato com um 
planejamento estratégico de marketing internacional; quais os canais usados para entrada no 
mercado externo; como as mesmas elaboram estratégias envolvendo os compostos de 
marketing, entre outros aspectos abordados.  
 
 
Pólo Industrial de Macaíba 
 
 De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Macaíba esse pólo industrial 
divide-se entre o DIM - Distrito Industrial de Macaíba, criado através da Lei 552/98-GP, de 
27/07/1998, neste distrito os terrenos são doados pela prefeitura juntamente com a isenção 
de alguns tributos municipais; e o CIA- Centro Industrial Avançado, criado através da Lei 
388/95-GP, de 10/02/1995, neste distrito os terrenos são doados pelo Governo do Estado, 
todavia, as empresas podem requerer isenção de alguns tributos municipais. Atualmente 
nesse pólo industrial existem 46 empresas, gerando cerca de 5.100 empregos diretos, 
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beneficiando assim, a população macaibense e de municípios vizinhos. Segundo a Secretária 
de Desenvolvimento Econômico de Macaíba, Juciane Cortez, as indústrias nesse pólo 
instaladas desenvolvem as seguintes atividades: têxtil, serviços gráficos, logística, marketing e 
publicidade, alimentos, bebidas, soluções e equipamentos de informática; dessas indústrias 
somente cerca de 5 empresas atuam de alguma forma no mercado externo. 
  
As empresas  
 
O estudo é voltado para as seguintes empresas: Plugtech, Candy Pop, Coteminas, e Multdia. 
Cada uma dessas empresas atua num segmento diferente de mercado por tanto conhecê-las 
faz deste um estudo rico em diversificação de estratégias.  
 
Plugtech  
A Plugtech é uma empresa especializada na fabricação de soluções e equipamentos seguros, 
confiáveis e acessíveis para uso pessoal ou profissional. 
Fundada em 1998, surgiu para suprir a deficiência em soluções eficazes e específicas para o 
Nordeste Brasileiro.  A Plugtech opera no Distrito Industrial de Macaíba, região metropolitana 
de Natal, RN, Brasil, em uma área de 15.000 m² composta por uma linha de montagem de 
microcomputadores, servidores, notebooks e gabinetes. 
 
Candy pop 
A Candy Pop produz frutas cristalizadas, balas e produtos derivados de cacau e de chocolate, a 
Empresa iniciou suas atividades em 2010, no Distrito Industrial de Macaíba e é beneficiada 
pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. 
 
Coteminas 
Em 1967, com o apoio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), foi fundada em Montes Claros, a 
Companhia de Tecidos Norte de Minas, Coteminas. Todavia, a inauguração da fábrica de 
fiação e tecidos, deu-se em 1975. Hoje com 15 fábricas no Brasil, 5 nos EUA, uma na Argentina 
e uma no México, mais de 15 mil colaboradores. 
 
 
Multdia 
Em 2001, nasce a MULTDIA – IDN E COM S.A., fabricante dos produtos NUTRIDAY, é a pioneira 
na elaboração de Baby Foods no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Sua planta ocupa uma 
área de 60.000 m² e está localizada no Centro Industrial Avançado de Macaíba, às margens da 
BR-304, região metropolitana de Natal. 
 
Aplicação de questionário 
 
Baseado nos conceitos abordados no referencial teórico, foi aplicado um questionário às 
empresas citadas, porém até a presente data apenas a empresa Plugtech mostrou-se 
disponível para respondê-lo no prazo estimado.  
Esperasse com este questionário coletar dados que possam acrescentar mais conteúdo 
empírico a esta pesquisa.  
O questionário buscou relacionar às questões aos seguintes objetivos 
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a) Entender como as empresas efetuaram suas pesquisas de marketing internacional; 
b) Saber como as estratégias aplicadas, foram determinantes para atuação em âmbito 

internacional 
c) Verificar como é para cada empresa trabalhar o seu mix de marketing desde o inicio de 

suas atividades até hoje.  

Identificando e analisando os dados coletados 

Conforme as respostas dadas pelo Assistente Comercial da Plugtech, Sávyo dos Santos, a 
Empresa trabalha com importação de insumos para fabricação de microcomputadores, 
servidores, notebooks e gabinetes. A Plugtech não realizou uma pesquisa de mercado para se 
inserir no mercado externo, sua entrada se deu através de participação em feiras 
internacionais priorizando em sua busca pelo mercado-alvo, os aspectos: socioeconômico do 
país e fornecedores. Por trabalhar com importação a empresa faz exigências de certificados 
de qualidade dos insumos que importa, estas são feitas sob o critério que a empresa impõe de 
facilitar a liberação das mercadorias ao chegarem no Brasil. A Plugtech trabalha com políticas 
que flexibilizam seus preços nas negociações e considera baixo o nível de competitividade do 
seu produto no mercado externo. 

Pôde-se observar que a empresa não fez um planejamento estratégico de suas ações, e por 
meio de escolhas não deliberadas acabou sem intenção seguindo a estratégia padrão, aquela 
que de acordo com (MINTZBERG et al.,2000) olha para o comportamento passado e baseia 
suas próximas atividades nesse comportamento adotado. O fato de trabalhar apenas com 
importação faz com que não haja preocupação com o nível de competitividade do seu 
produto lá fora ( já que não o comercializa) porém essa falta de competitividade quanto ao 
produto pode se estender à empresa como um todo, e não ser competitiva no cenário 
externo desfavorece a Empresa no sentido de enfraquecer sua única forma de negociação 
internacional que é seu poder de barganha com fornecedores externos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O marketing enquanto conjunto de atividades de uma organização é uma área de vasta 
abrangência, e essa área ganha mais ramificações quando é levada para o cenário 
internacional.  O envolvimento da empresa com aspectos inerentes ao ambiente externo 
exige a formulação de um planejamento estratégico, que ajude a empresa a se promover, a 
ser mais competitiva, ou seja, obter sucesso diante de seus concorrentes.  

Como foi possível observar ao longo do estudo a formulação de estratégias de marketing 
internacional proporciona a empresa conhecimento do ambiente em que está atuando ou irá 
atuar, bem como competitividade e lucratividade em seus negócios. Observou-se que a falta 
dessas vertentes na empresa Plugtech emanam da forma como a empresa se relaciona no 
mercado externo, somente através de importação. É possível constatar também que apesar 
do Pólo Industrial de Macaíba possuir um forte potencial para exportação, já que conta com 
46 empresas, a lacuna existente nesse estudo, quanto à busca por outras empresas 
exportadoras ou importadoras é explicada pelo fato de que essas empresas deveriam ser 
beneficiadas com maiores incentivos além de isenções de impostos, isso implicaria em 
empresas prontas para elaborar estratégias de marketing internacional e capazes de ingressar 
no mercado externo.  
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RESUMO 

   A compra organizacional pode ser a diferença 
entre o sucesso e o fracasso organizacional e por isso, 
precisa ter objetivos estratégicos bem traçados. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar algumas 
das variáveis organizacionais do comportamento de 
compra utilizadas pelos compradores das indústrias de 
transformação da cidade do Natal e grande Natal, 
através de um estudo de campo de natureza 
exploratória e descritiva. Foram coletados 74 
questionários, adaptados do instrumento de Silveira 
(2000). Os resultados apontam que a maioria dos 
pesquisados são indústrias de micro e pequeno porte. 
Dentre os principais critérios utilizados pelos 
compradores de Natal e grande Natal na hora de 
selecionar os seus fornecedores estão as condições 

comerciais (preço, prazo de pagamento e despesa 
financeira), a qualidade dos insumos e os prazos de 
entrega. Com relação à política de aquisição verifica-se 
que a maioria dos compradores costumam utilizar três 
ou mais fornecedores para cada item. Foi 
predominante o uso de avaliação formal dos 
fornecedores entre às empresas avaliadas. Poucas 
foram às empresas que ainda não se utilizam de 
sistemas informatizados no setor de compras. Dessa 
forma, considera-se que os compradores ponderam a 
relação preço versos qualidade, que foram os dois 
primeiros critérios em nível de importância, tendo uma 
maior predominância pelo custo, que se confirma com 
o terceiro critério (prazo de entrega) que também 
remete a lucratividade. 

 

 

ORGANIZATIONAL VARIABLES USED BY BUYER IN NATAL AND GREAT NATAL 

 ABSTRACT 

 The purchasing organization can be the 
difference between organizational success and failure 
and therefore need to be traced and strategic 
objectives. Thus, the objective of this study was to 
analyze some of the variables organizational buying 
behavior used by buyers of processing industries of the 
city of Natal and great Natal through a field study of 
exploratory and descriptive. We collected 74 
questionnaires, adapted from the instrument Silveira 
(2000). The results show that most industries are 
surveyed micro and small businesses. The main criteria 
used by buyers in the Natal and great Natal in selecting 
their suppliers are trade conditions (price, payment 

terms and interest expense), the quality of inputs and 
delivery times. With respect to acquisition policy it 
appears that most buyers tend to use three or more 
suppliers for each item. Was the predominant use of 
formal evaluation of the suppliers of the companies 
surveyed. Few companies were not yet make use of 
computerized systems in purchasing. Thus, it is 
considered that the buyers ponder the relationship 
between price verses quality, which were the first two 
criteria in level of importance, with a predominance at 
cost, which is confirmed by the third criterion 
(delivery), which also refers to profitability.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: variáveis organizacionais, comportamento de compra organizacional, fornecedor. 

 

KEY-WORDS:  organizationail variables, organizational buying behavior, supplier. 
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VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS UTILIZADAS PELOS COMPRADORES EM NATAL E 
GRANDE NATAL 

 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo Baily et al. (2000, p. 442), “O estudo do comportamento do comprador 
organizacional tem sido de considerável interesse dos envolvidos na atividade de marketing”. 
Esse interesse centra-se no que faz a atividade de compras e como ela pode ser influenciada, 
porque entender o processo de compra organizacional pode ser a diferença entre o sucesso e o 
fracasso dos produtos e serviços no mercado e da existência organizacional.  

O marketing é uma das ferramentas usadas pelas empresas para vencer a concorrência. E é 
crucial a todas as organizações em virtude de ser o elo que liga a empresa com o mercado. 
Nesse sentido, as empresas devem possuir uma boa estrutura de marketing para que através 
da sua organização desempenhe o papel de ligação com o cliente através das suas funções e 
métodos, principalmente no tocante à forma de compras da organização, que é o foco deste 
estudo.  

Partindo do princípio de que o foco das organizações é o cliente e que para alcançar a sua 
credibilidade e vencer a concorrência, à empresa precisa oferecer produto ou serviço que 
alinhem qualidade e custo, as compras organizacionais possuem um papel fundamental na 
competitividade das empresas. Diante deste panorama, comprar na qualidade certa, 
quantidade certa, nas fontes certas, no preço certo e escolher os melhores fornecedores é 
função-chave das compras.  

As compras organizacionais são realizadas a partir de certos critérios e levando em 
consideração alguns fatores econômicos tais como: nível de atividade na economia e recursos 
disponíveis, como também requisitos dos produtos a serem adquiridos, que devem ser 
conhecidos pelos profissionais de compras, que devem ser bem qualificados para exercerem 
esta tarefa (BERTAGLIA, 2003).  

Essa atividade quando bem desenvolvida deve ter objetivos estratégicos traçados e não a 
finalidade operacional única de encher os depósitos e/ou almoxarifados. Nessa visão 
estratégica, um comportamento esperado pelo comprador organizacional é o desenvolvimento 
de avaliações formais dos fornecedores. Pois, precisam reconhecer as características 
organizacionais das empresas com as quais trabalham ou pretendem trabalhar, e levar em 
consideração, que no mercado industrial os relacionamentos entre fornecedores e 
compradores são bem mais estreitos do que no mercado de consumo individual, tornando-se 
necessário compreender o comportamento de cada empresa – fornecedor. Este conhecimento 
possibilitará aos compradores organizacionais reconhecerem a forma como os fornecedores 
trabalham e o que esperar deles.  

Nesse sentido, objetivo deste trabalho foi analisar algumas das variáveis organizacionais do 
comportamento de compra utilizadas pelos compradores das indústrias de transformação da 
cidade do Natal e grande Natal, a fim de contribuir com informações que apoiem o 
desenvolvimento de estratégias para vendedores, compradores e empresários ou para outros 
estudiosos ou interessados no assunto.  

Para isso, este artigo esta organizado em seções que abordam de forma teórica o mercado 
e as compras organizacionais e depois o marketing e as variáveis organizacionais do 
comportamento de compra organizacional. Na sequencia se apresenta a metodologia utilizada 
e são apresentadas as informações levantadas no trabalho de campo realizado em setenta e 
quarto (74) empresas da Cidade do Natal e grande Natal. E, por fim. São discutidas as 
considerações finais. 
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2.   O MERCADO E AS COMPRAS ORGANIZACIONAIS  

De acordo com Kotler e Keller (2006), o mercado organizacional é formado por todas as 
organizações que adquirem bens ou serviços que são utilizados no processo produtivo de 
outros produtos ou serviços para serem vendidos, alugados ou fornecidos para outras 
instituições públicas ou privadas. Dessa forma, o mercado organizacional é composto por 
organizações, indústrias e intermediários que fornecem bens e serviços derivados para 
terceiros, até chegar ao consumidor final.     

Nos mercados organizacionais, as principais forças descritas por Churchill e Peter (2000) são 
a demanda, a concorrência e a tecnologia. A demanda, porque o volume de bens e/ou serviços 
que uma organização compra depende de quanto os consumidores irão comprar. Ou seja, a 
demanda dos indivíduos por um produto ou serviço afetam as compras nos mercados 
organizacionais. 

Com relação à concorrência, os compradores organizacionais são afetados pelo volume a 
ser comprado e pelo número de empresas fornecedoras disponíveis num determinado 
mercado. 

No que se refere à tecnologia, é necessário que os fornecedores de produtos para 
mercados organizacionais acompanhem as mudanças tecnológicas, pois ela proporciona aos 
clientes organizacionais que estes operem com mais eficiência e eficácia.  

Churchill e Peter (2000) destacam que as empresas com a finalidade de realizarem suas 
missões compram produtos e serviços de outras empresas. E estas por sua vez, tentam 
proporcionar maior valor possível para que isso venha a se concretizar.  

Esses mesmos autores definem em cinco as principais características que diferenciam os 
compradores organizacionais dos consumidores finais que são: 

 
 na compra organizacional a quantidade de compradores é menor se comparada aos 

produtos de consumo; 
 as compras organizacionais e o valor financeiro são elevados em relação às compras dos 

produtos por consumidores finais; 
 o critério de decisão de compra tende a ser racional, e os consumidores decidem pelo 

modo emocional e menos pelo racional ; 
 o relacionamento é forte entre fornecedores e clientes e entre os consumidores finais 

são fracos; 
 o número de pessoas que participam na decisão de compras é maior entre as 

organizações do que voltado para o mercado final. 
 

Para Bertaglia (2003), as compras individuais feitas por consumidores e as compras 
empresariais variam em função do nível envolvimento que existe na decisão de compra. As 
compras de rotinas até as compras complexas ou de alguma coisa nova, como uma caldeira, 
elevadores ou serviços de avaliação de processos empresariais podem variar de acordo com as 
circunstâncias. Portanto, sejam os compradores individuais ou organizacionais, faz-se 
necessário entender de que modo esses compradores respondem a uma oferta de valor, em 
forma de serviços ou bens para consumo.  

Uma das vantagens competitivas que uma empresa pode ter é ser líder em custos, isto não 
significa que tenha que ter o menor preço, mas o menor custo ou pode buscar se diferenciar no 
mercado. No entanto, para qualquer uma dessas, a empresa precisa iniciar com uma boa 
compra, onde a escolha de fornecedores é o primeiro passo. 
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As compras organizacionais são os processos de tomadas de decisões pelas quais as 
organizações estabelecem a necessidade ou problema que origina a compra de produtos e 
serviços a ser resolvida, bem como identificar, avaliar e escolher entre os fornecedores e as 
marcas disponíveis qual a opção é melhor. Dessa forma, os compradores organizacionais 
buscam as alternativas disponíveis e estabelecem os critérios de seleção, como especificação 
do produto, e definem os procedimentos da escolha, avaliando a melhor alternativa, e assim 
conclui a compra e a avaliação do desempenho do produto e do fornecedor (CHURCHILL; 
PETER, 2000).  

Para Dias (2010), a função compras é importante para a competitividade organizacional 
porque além de suprir as necessidades de materiais ou serviços, ainda têm a competência de 
satisfazê-las no tempo certo, com padrões de qualidade e nas quantidades necessárias. É 
atividade do comprador, verificar se o que foi comprado foi efetivamente entregue e 
providenciar a existência de espaço para armazenamento. Inclusive, devendo minimizar os 
custos e evitando o desperdício (BERNARDI, 2008).  

Dessa forma, a função compras tem como objetivos básicos, comprar na quantidade certa, 
na qualidade certa, no tempo certo, no preço certo e escolhendo o melhor fornecedor (BAILY et 
al., 2000).  

Para Baily et al. (2000), a quantidade certa envolve considerações quanto aos níveis de 
estoque e alguns aspectos devem ser levados em consideração entre eles destacaremos os 
seguintes: que quantidade de material é necessária; qual o volume de vendas ou consumo; 
como estão os níveis atuais de estoque e qual a disponibilidade de materiais no mercado. 

Na qualidade certa significa adquirir produtos ou mercadoria, que atendam exigências e 
expectativas especifica quanto ao seu dimensionamento e características técnicas do 
requisitante, como também seu bom desempenho e utilidade (BAILY et al., 2000).  

No tempo certo requer um cuidado para que os tempos acordados de entrega pelos 
fornecedores são cumpridos e qual o nível de impacto organizacional de cada tipo e tempo de 
atraso (BAILY et al., 2000).  

Buscar preços certos visa encontrar um equilíbrio entre um preço justo e a qualidade, como 
também garantia de entrega nos prazos certos e condições de pagamentos, gerando assim, um 
custo econômico para empresa, e que, o fornecedor também tenha boas condições de 
remuneração, desenvolvendo assim, uma parceria saudável entre as partes interessadas 
(BERNARDI, 2008).  

A busca pela fonte certa de suprimentos, leva em consideração a escolha dos fornecedores, 
para isso deve ser feito um levantamento sobre a qualificação e um histórico de fornecimentos 
para saber se o fornecedor é pontual nas entregas, como também se ele tem um bom 
atendimento e principalmente se têm idoneidade. Além disso, deve ser levado em 
consideração se o fornecedor trabalha com novas tecnologias, se têm capacidade de entrega, 
dentre outros (BERNARDI, 2008).  

 
3.    MARKETING E AS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS NAS COMPRAS  

O marketing está presente no dia a dia de qualquer pessoa, a título de exemplo podemos 
citar as entidades beneficentes, que se utilizam do marketing para angariar donativos. 
Instituições religiosas, partidos políticos e muitas outras entidades fazem marketing para 
obterem melhores resultados em suas campanhas (LAS CASAS, 2005).  

Segundo Las casas (2005), em 1960, a Associação Americana de Marketing definiu 
marketing como sendo o desempenho das atividades empresariais que dirigem o fluxo de bens 
e serviços do produtor ao usuário ou consumidor.  
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Outra definição de marketing, segundo Churchill e Peter (2000) é planejar, executar, 
estabelecer preços, promover e distribuir ideias, produtos e serviços que visam a satisfação nas 
trocas entre indivíduos e organizações. O principal objetivo do marketing busca trazer 
benefícios na troca entre as organizações e clientes. O cliente fica satisfeito por ter comprado o 
produto que desejava e a empresa satisfeita pela remuneração que ganhou com a venda do 
produto ou serviço.  

As compras organizacionais possuem algumas variáveis que atuam influenciando o 
comportamento de compra das empresas, que segundo Las Casas (2005) podem ser divididas 
em quarto grupos: variáveis ambientais, variáveis organizacionais, variáveis interpessoais e 
variáveis individuais. Uma maior ou menor ênfase em cada uma dessas variáveis dependerá do 
objeto de comercialização.  

As variáveis ambientais se referem aos fatores que as empresas enfrentam e que podem 
mudar suas políticas de compras tais como, as mudanças na economia, as inovação tecnológica 
e/ou uma nova lei que seja promulgada (SILVEIRA, 2000).  

As variáveis organizacionais são as características particulares de cada empresa que 
impactam no processo de compra. Conforme Silveira (2000), os pontos de análise das variáveis 
organizacionais são: o tamanho da empresa, sua estrutura, seus recursos de compras, a 
orientação de compra e as políticas, regras e procedimentos.  

Para esse mesmo autor, a utilização de procedimentos formalizados de compra tende a se 
relacionar ao tamanho da empresa compradora. Quanto maior for a empresa mais ela tende a 
ter um processo de compras mais sofisticado. A estrutura organizacional influencia o processo 
de compra à medida que muda o número de departamentos requisitantes, a sua localização ou 
dispersão geográfica e seu nível de centralização ou descentralização que se reflete no nível de 
autonomia do comprador. O recurso de compra significa os recursos financeiros, físicos, 
humanos e tecnológicos disponíveis para serem utilizados no processo de compra. Neste ponto, 
quando o departamento de suprimentos possui profissionais bem qualificados (humano) a 
avaliação de fornecedores é mais formal e rigorosa e vice versa. O nível de automação 
(tecnológico) que o setor responsável pelas compras dispõe influencia no próprio 
funcionamento desse setor e em sua eficiência e eficácia. A orientação de compra que se refere 
à como a organização pensa que deve ser seu processo de compras, ela tem dois extremos: em 
uma extremidade, a empresa vê a tarefa compras como função administrativa, quanto mais 
econômica for à compra de suprimentos melhor é na outra extremidade, vemos a tarefa 
compras como uma função estratégica, que agrega valor aos clientes da empresa e traz 
competitividade organizacional. Por fim, as políticas, regras e procedimentos determinam como 
deve ser o comportamento da empresa e do comprador em determinadas situações como o 
número de cotações de compra, o posicionamento frente a questões éticas, os acordos de 
fornecimentos, etc. 

As variáveis interpessoais reflete a forma como cada profissional do setor de compras tenta 
impor ou não os seus pontos de vista. É preciso que cada profissional veja a empresa como um 
todo, e não que cada área trabalhe isoladamente como se fossem varias empresas em uma 
(SILVEIRA, 2000).  

As variáveis individuais expõem que são os indivíduos e não as organizações que tomam as 
decisões. A personalidade de cada um, afeta de forma direta o seu desempenho no processo de 
compras (SILVEIRA, 2000).  
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4.    METODOLOGIA  

A proposta deste trabalho é um estudo de campo de natureza exploratória e descritiva. 
Exploratória porque busca conhecer um fenômeno organizacional e descritivo porque se 
propõe a observar, registrar e analisar os dados sem realizar manipulações (CERVO; BERVIAN, 
2002).  

A coleta dos dados foi realizada através de questionário adaptado do trabalho de mestrado 
de Silveira (2000) que sugere para futuras pesquisas, que seu trabalho seja aplicado de forma 
similar em outras realidades, que no caso desta pesquisa foi realizada na Cidade do Natal e 
grande Natal abrangendo as cidades de Extremoz, São Gonçalo, Macaíba e Parnamirim, para se 
estabelecer comparações e aprofundar os principais tópicos que compõem as variáveis 
organizacionais.  

O questionário visava investiga as características particulares de cada indústria, que 
impactam no processo de compra (variáveis organizacionais) detendo-se no tamanho da 
empresa, na orientação de compra e nas políticas, regras e procedimentos. Por isso, verificou 
número de funcionários da empresa, os três fatores mais relevantes, que são levados em 
consideração na escolha de um fornecedor, a política de número de fornecedores para cada 
insumo, o nível de utilização de avaliação formal de fornecedores, os aspectos avaliados nessa 
seleção e o uso de comunicação eletrônica. Além disso, levantou-se o cargo dos entrevistados e 
o tempo de experiência deles em compras.  

O universo foi formado pelas indústrias de transformação da Cidade do Natal e seu entorno, 
constantes no Cadastro Industrial da FIERN, disponível na página eletrônica da federação. 
Inicialmente foi realizado um sorteio de forma aleatória com o uso da ferramenta Excel. Em 
seguida foram realizadas as ligações e posteriormente, as empresas que aceitaram eram 
visitadas para a aplicação do instrumento. A amostragem final foi formada por setenta e quarto 
(74) indústrias de transformação de Natal e grande Natal. Os resultados da pesquisa estão 
apresentados a seguir.  

 
5.    VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS DE COMPRA UTILIZADAS EM NATAL E GRANDE NATAL  

Neste tópico serão analisados os resultados da pesquisa realizada nas indústrias de 
transformação de Natal e seu entorno separados em dois pontos. No primeiro ponto aborda-se 
o número de funcionários, o cargo e o tempo de experiência no setor de compras dos 
pesquisados e no segundo é realizada uma exposição sobre os três fatores mais importantes, 
segundo os entrevistados, para se selecionar um fornecedor para a compra organizacional, 
como funciona a política de aquisição da organização com relação ao número de fornecedores, 
a utilização de sistema formal/informal de avaliação dos fornecedores e os aspectos que são 
considerados neste sistema de avaliação, bem como se há ou não comunicação eletrônica 
entre empresas compradoras e fornecedoras. 
 
5.1 Porte organizacional e perfil do pesquisado.  

Ao mapear o porte das indústrias de transformação de Natal e grande Natal constatou-se 
que, dentre as empresas pesquisadas 81,1% delas empregam até 50 funcionários e 13,5% até 
100, ou seja, a maioria delas está enquadrada como micro e pequena empresa, o que reflete a 
grande participação desses portes organizacionais na economia natalense.  

Quanto ao cargo ou função dos entrevistados, 35,1% são proprietários, 27% são gerentes, 
23% são diretores, 9,5% são compradores e 5,4% são auxiliares, ou seja, a pesquisa demonstra 
que na maioria das empresas pesquisadas os próprios donos das empresas desempenham a 
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função de comprador. Esse dado corrobora com o porte organizacional, micro e pequena 
empresa, predominante desta pesquisa.  

O tempo de experiência dos entrevistados, ou seja, o tempo em que eles trabalham com 
compras pode ser observado na Figura 1.  
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Figura 1 – Tempo de experiência do entrevistado no setor de compras. 

 

Com relação ao tempo de experiência dos entrevistados no setor de compras pode-se 
observar que a maioria dos compradores, com 31,1%, possui até cinco anos de experiência. No 
entanto, somando-se os profissionais que possuem mais de 10 anos de experiência nesse setor 
verifica-se que são 47,4%, ou seja, quase metade dos entrevistados possui uma larga 
experiência com as compras organizacionais.  

 
5.2 Variáveis organizacionais utilizadas pelas indústrias natalenses e do seu entorno.  

A escolha do fornecedor é um ponto essencial para a lucratividade e a competitividade das 
organizações. Nesse alinhamento, buscaram-se verificar quais são os principais critérios 
utilizados pelos compradores de Natal e grande Natal na hora de selecionar os seus 
fornecedores. Para isso, dentre várias opções, os pesquisados deveriam enumerar o primeiro, o 
segundo e o terceiro critério de maior importância que ele utiliza na seleção dos fornecedores.  

Nessa forma de avaliação, o primeiro critério apresentado pelos entrevistados, com 56,8%, 
foi a variável, condições comerciais (preço, prazo de pagamento e despesa financeira). 
Contudo, os entrevistados que não marcaram essa variável como o primeiro critério de escolha, 
o escolheu dentre os três principais a serem considerados em uma aquisição empresarial, 
porque no somatório dos 74 pesquisados 69 compradores definem essa variável como 
primordial. Na sequência os segundo critério mais importante na seleção de um fornecedor é a 
qualidade dos insumos fornecidos. Apresentando que os compradores fazem a relação preço 
versus qualidade na hora da aquisição. E em terceiro lugar ficou o prazo de entrega das 
mercadorias como critério fundamental. Analisando-se os dados da escolha dos três principais 
critérios é possível verificar que houve uma grande concentração entre os pesquisados em 
torno dessas três variáveis, onde eram quase sempre as escolhidas variando apenas a ordem de 
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prioridade e, portanto, ficando na frente de critérios como flexibilidade, garantia e cortesia no 
atendimento entre outros.  

A política de aquisição das indústrias com relação ao numero de fornecedores utilizados 
para cada tipo de insumo pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 – Quantidade de fornecedores utilizados para cada insumo. 

 
No que diz respeito à política de aquisição das empresas pesquisadas, Figura 2, verifica-se 

que 63,5% dos compradores costumam utilizar três ou mais fornecedores para cada item, 
28,4% disseram que costuma ter apenas dois fornecedores para cada item e 8,1% costuma ter 
apenas um fornecedor para cada item. Isso demonstra que as empresas preferem manter a 
política de variedade de fornecedores e não reflete a utilização da política de aquisição pregada 
pelo sistema just in time entre as indústrias de Natal e Grande Natal pesquisadas.  

Quanto à avaliação dos fornecedores, em 62,2% das empresas visitadas existe um sistema 
formal de avaliação, onde são registrados aspectos como condições comerciais, prazos de 
entrega, qualidades dos insumos, pontualidade das entregas, atendimento a pedidos extras ou 
de urgência, agilidade na tomada de providências relativas a reclamações de cliente, prazo de 
garantia entre outros requisitos, referentes ao fornecedor. E em 37,8% das empresas esse 
sistema é realizado apenas de forma informal.  

As empresas que marcavam que possuíam sistema formal de avaliação do fornecedor 
também marcavam quais os critérios que eram utilizados nesse sistema de avaliação formal, 
conforme Figura 3. 
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Sistema de avaliação formal do fornecedor
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Figura 3 – Aspectos utilizados no sistema de avaliação do fornecedor. 

 

No que diz respeito aos aspectos considerados no sistema formal de avaliação do 
fornecedor, os resultados da pesquisa mostram que o critério mais registrado, com 25 
indústrias, foram as condições comerciais de preço e prazo de pagamento, seguido por prazo 
de entrega, com 22 indústrias, e qualidade do insumo, com 20 indústrias. Essa informação 
reforça a prioridade apresentada na questão sobre o nível de importância desse critério para as 
indústrias pesquisadas.  

Em quantidade de indústrias que utilizam cada critério na avaliação formal do fornecedor 
percebe-se que a pontualidade das entregas, com 18 indústrias, fica com um quantitativo bem 
próximo dos outros três descritos anteriormente.  

Os critérios de avaliação que são registrados por entre 10 e 15 indústrias foram o 
atendimento a pedidos extras, o prazo de garantia, a política de devolução, a agilidade na 
tomada de providências relativas a reclamação do cliente, a cortesia no atendimento, a 
frequência das visitas dos vendedores e o treinamento quanto a utilização dos produtos.  

Com uma baixa incidência de avaliação ficaram os aspectos de flexibilidade para alterações 
nas datas de entrega das mercadorias, para o desenvolvimento de novos produtos pelos 
fornecedores e a capacidade do fornecedor de adaptabilidade do insumo ao processo fabril do 
comprador.  

A tecnologia da informação também está cada dia mais presente nas empresas, pois a 
maioria das organizações em que foram aplicados os questionários, com 85%, possui algum tipo 
de comunicação eletrônica com seus fornecedores, ganhando mais agilidade nos pedidos e 
facilitando a comunicação entre compradores e fornecedores. Ao mesmo tempo, na era dos 
processos tecnológicos, algumas empresas preferem os métodos convencionais, não possuindo 
assim, nenhum tipo de comunicação eletrônica, conforme 15% das indústrias pesquisadas.  
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6.    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo aborda um assunto muito importante para todos os interessados em conhecer 
como funciona o setor e a função compras de uma organização. As compras de uma indústria 
são de extrema importância e deve ser visto de forma especial pelos gestores, já que a 
produção dos produtos e/ou a prestação de serviços com qualidade, bem como o desempenho 
e desenvolvimento da empresa dependem da aquisição de bons produtos, com bons preços e 
com pontualidade nas entregas. E para isso é necessário realizar a escolha de bons 
fornecedores. 

As indústrias pesquisadas são basicamente de micro e pequeno porte e de forma geral 
utilizam algum tipo de comunicação eletrônica com os fornecedores. Os entrevistados eram em 
sua maioria proprietários ou gerentes e com mais de 10 anos de experiência no setor de 
compras.  

Esta pesquisa verificou que dentre as variáveis organizacionais do comportamento de 
compra mais utilizadas pelos compradores das indústrias de transformação da cidade do Natal 
e grande Natal são: as condições comerciais, seguida pela qualidade do insumo e pelo prazo de 
entrega do fornecedor.  

A busca por condições comerciais (preço, prazo de pagamento e despesas financeiras) foi 
nitidamente o fator mais importante na hora de escolher um fornecedor. Faz-se necessário 
ressaltar que fornecedores que oferecem um preço muito abaixo dos praticados pelos seus 
concorrentes podem fornecer insumos que no final gastam mais tempo, mão-de-obra ou 
outros insumos (água, luz, etc) no processo produtivo afetando os custos e possivelmente 
reduzindo o valor agregado dos produtos ou serviços finais. Ou seja, o menor preço de 
aquisição não é o menor custo total de um insumo.  

O critério qualidade também surge como o segundo critério mais importante na avaliação 
sugerindo que os compradores fazem a relação preço versos qualidade, que minimizaria a 
possibilidade de que uma aquisição rentável na entrada se torne uma aquisição não rentável na 
saída da mercadoria. E o prazo de entrega foi o terceiro critério mais importante, que é o que 
impacta no volume dos estoques que o comprador precisa manter em seu almoxarifado e 
consequentemente, no capital investido e na lucratividade organizacional.  

A política de aquisições utilizadas pelas indústrias de Natal e grande Natal, com relação ao 
número de fornecedores, apresentou que a maioria trabalha com vários fornecedores para 
cada tipo de insumo. Essa informação levanta a ideia de que pode existir uma baixa confiança 
nos fornecedores e dessa forma, ficar com um ou dois fornecedores para cada insumo seria um 
risco muito grande de futuros prejuízos. Essa informação deve ser levada em consideração 
pelas empresas e fornecedores na cidade do Natal a fim de que os vendedores desenvolvam 
estratégias de fidelização dos clientes.  

A avaliação formal do fornecedor é realizada por um grande número de indústrias e 
corrobora com o nível de experiência dos entrevistados, em que quase metade possui larga 
experiência na área. E o resultado dos critérios mais avaliados de forma formal confirma as 
prioridades apresentadas nas questões de nível de importância na seleção do fornecedor, que 
são as condições comerciais, seguidas pela qualidade e prazo de entrega.  

Foram pouco significativos na avaliação formal os aspectos de flexibilidade para alterações 
nas datas de entrega pelos fornecedores e sua capacidade de adaptabilidade do insumo ao 
processo industrial do comprador que condiz com a informação de que apenas poucos 
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compradores pesquisados possuem apenas um fornecedor para cada tipo de insumo. Condição 
de exclusividade, normalmente, necessária para que um fornecedor preste esse tipo de serviço.  

Essa pesquisa levanta novos questionamentos para futuras pesquisas, porque como os 
compradores preferem trabalhar com vários fornecedores seria interessante verificar qual o 
nível de confiança dos compradores, em seus fornecedores. Além disso, sugere-se verificar se 
no varejo natalense, estão presentes os mesmos critérios de seleção dos fornecedores 
encontrados nas indústrias.  
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RESUMO  
 
Considerando a importância da participação popular nos 
processos decisórios, como forma de legitimar os 
mesmos, principalmente no tocante as questões 
ambientais, e visto que o processo de licenciamento 
ambiental oferece meios de diminuição dos impactos 
ambientais, este trabalho, fundamentando-se em 
pesquisas bibliográficas e nas legislações vigentes, visará 
expor os conceitos e objetivos do licenciamento 

ambiental e da participação popular. Concluindo que 
para a manutenção de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as gerações presente e 
vindoura, se faz necessário garantir a participação 
efetiva da coletividade na tutela do meio ambiente, por 
meio de instrumentos assegurados pela legislação 
ambiental em vigor. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  participação, licenciamento ambiental, meio ambiente. 

 

THE POPULAR PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL LICENSING 

ABSTRACT  
 
Considering the importance of popular participation in 
decision-making processes, as a way to legitimize the 
same, especially with regard to environmental issues, 
and because the process of environmental licensing 
offers means of reducing the environmental impacts, 
this work, based on searches and the legislation in 
force, will aim to clarify the concepts and objectives of 
the environmental licensing and popular 

participation. In conclusion that for the maintenance of 
an ecologically balanced environment for the 
generations present and forthcoming, it is necessary to 
ensure the effective participation of the collectivity in 
the preservation of the environment, by means of 
instruments provided by the environmental legislation 
in force. 

 
 

 KEY-WORDS: participation, environmental licensing, environment. 
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
INTRODUÇÃO 
 

Diante da crescente conscientização ambiental e na busca por um desenvolvimento 
sustentável, desde o final do século XX, várias legislações ambientais, em âmbito nacional e 
internacional, foram criadas com a finalidade de garantir a qualidade ambiental para as 
presentes e futuras gerações, que só será verdadeiramente conquistada se todos os possíveis 
afetados pelos impactos ambientais, sejam incluídos efetivamente nos espaços que tratam 
das questões ambientais. 

Nessa linha a Declaração do Rio, que é um documento de cunho internacional, assevera 
em seu princípio 10, que a melhor forma de tratar as questões ambientais e garantindo a 
participação apropriada de todos os cidadãos interessados. 

O processo do licenciamento ambiental, de caráter administrativo, encontra respaldo na 
própria Constituição Federal de 1988 em seu capítulo 225, §1 inciso IV, que estabelece a 
exigência de parâmetros ambientais para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente se exigirá estudo prévio de impacto 
ambiental. 

No Brasil o processo do licenciamento ambiental é ancorado na esfera infraconstitucional 
na Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, disposta na Lei n.º 6938/81. Essa norma tem 
como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981).  Esta lei ainda 
define em seu artigo 9° inciso IV como instrumentos do PNMA, o licenciamento e a revisão de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  

O presente artigo tem como finalidade analisar os processos do licenciamento ambiental, 
focalizando a participação popular dentro do licenciamento, sua importância, objetivos e 
finalidades, abordando os principais conceitos desse valioso instrumento, sem a pretensão de 
exaurir o assunto em voga. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com a promulgação do principal arcabouço legal brasileiro, a Constituição Federal de 
1988, o país ganhou mais uma aliada no tocante a proteção dos sistemas ambientais e na 
garantia de todas as pessoas a terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 
afirma em seu art. 225: 

Art. 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. 

A nossa Carta Magna traz em seu artigo 225, entre outros princípios, o princípio da 
participação popular, fornecendo a coletividade o dever de proteger o meio ambiente. O que 
assegura que não é dever somente do Poder Público cuidar sozinho do meio ambiente, mas 
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que é fundamental a cooperação da coletividade para que essa tarefa se torne eficientemente 
executada (MACHADO, 2005). 

Faz-se necessário que a participação dos cidadãos seja garantida, como a melhor 
forma de se relacionar com as questões ambientais. Seguindo essa linha a Declaração do Rio 
de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 
1992 afirma em seu Princípio 10 que: 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 
nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas 
ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive 
informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 
inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. (Rio de 
Janeiro, 1992). 

 Nesse sentido a participação popular se torna indispensável, como meio de 
implementação das políticas ambientais, obrigando-se ao Estado a oportunizar condições para 
que os cidadãos interessados tomem conhecimento de informações relativas a atividades 
impactantes ao meio ambiente. Assim “[...] todas as categorias da população e todas as forças 
sociais, conscientes de suas responsabilidades, contribuam para a proteção e a melhoria do 
ambiente, que, afinal, é bem e direito de todos.” (MILARÉ, 2005, p. 162). 

 Com o intuito de proteger os recursos naturais, o Poder Público exigi que 
empreendimentos que sejam considerados potencialmente poluidores do meio ambiente 
obtenham a autorização de localização, instalação, ampliação e operação, concedidas por 
meio das licenças ambientais. Licenças estas, abrangidas no processo do licenciamento 
ambiental (BRASIL, 1997). 

PROCESSO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo a Resolução Conama n° 237, o licenciamento ambiental consiste em um 
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 (BRASIL, 1997). 

 Desse modo, o licenciamento ambiental é uma verificação preventiva da utilização dos 
recursos naturais da forma indicada na lei, não excedendo os limites legais de uso, gozo, 
promoção e proteção do meio ambiente (MORAES, 2002). 

Para Milaré (2005) o licenciamento ambiental é um importante instrumento, pelo qual 
a administração pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que 
causem impactos ambientais, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a 
preservação do equilíbrio ecológico. Nesse sentido o licenciamento ambiental tem como um 
de seus objetivos, no tocante aos impactos ambientais, diminuir ou eliminar os impactos 
considerados negativos e maximizar os impactos positivos. 
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No Decreto n° 99.274/90 foi estabelecido de maneira detalhada o processo de 
licenciamento ambiental, afirmando, em seu artigo 19°, que o Poder Público, no exercício de 
sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de 
atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de 
localização, instalação e operação, observados os planos municipais, 
estaduais ou federais de uso do solo;  

        II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da 
implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto 
Executivo aprovado; e  

        III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 
Licenças Prévia e de Instalação. 

De acordo com Sánchez (2006) existe uma lógica na sequência das licenças, a licença 
prévia é solicitada quando o projeto do empreendimento está sendo preparado, onde nesse 
caso algumas modificações podem ser feitas. Após a concessão da licença prévia, a licença de 
instalação é solicitada, atendendo ás circunstâncias estipulada na licença prévia. Por fim, o 
órgão ambiental concede ao empreendedor a licença de operação, após conclusão da obra e 
se está em condições de operar, mas é necessário que as condições estabelecidas na licença 
de instalação tenham sido respeitadas. 

A resolução n° 237 de 1997 do Conama afirma que a localização, construção, instalação, 
ampliação, modificação e operação de qualquer atividade potencialmente poluidora e de 
empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento do órgão ambiental competente (BRASIL, 1997). 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Um dos pilares que legitimam a democracia e a participação popular, participação que não 
pode ser passiva, mas sempre ativa, fazendo com que os cidadãos se tornem sujeitos das 
mudanças necessárias na sociedade.  

Desse modo, o envolvimento do público nas questões ambientais deve ser incentivado 
com meio de fortalecimento da democracia, favorecendo a equidade e a justiça que teria 
entre outras funções a de: 

• Aprimorar decisões com potencial de causar impactos em 
comunidades ou no meio ambiente; 

• possibilitar aos cidadãos a oportunidade de expressar-se e de 
serem ouvidos; 

• possibilitar aos cidadãos a oportunidade de influenciar os 
resultados; 

• avaliar a aceitação pública de um projeto e acrescentar 
medidas mitigadoras; 

• desarmar a oposição da comunidade ao projeto; 
• legitimar o processo de decisão; 
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• atender requisitos legais de participação pública; 
• desenvolver mecanismos de comunicação em duas vias entre 

o proponente do projeto e os cidadãos; identificar as 
preocupações e os valores do público; fornecer aso cidadãos 
informações sobre o projeto; informar os responsáveis pela 
decisão sobre alternativas e impacto do projeto. (ORTOLANO, 
1997, p. 403 apud SÁNCHEZ, 2006, p. 412). 

Para que a participação popular possa ocorrer de forma efetiva, é necessário que o Poder 
Público possa garantir meios para que essa participação possa de fato se tornar realidade, 
pois a participação é um direito intrínseco do cidadão em um estado democrático, que para 
Séguin (2002) a garantia da participação não é um favor do Estado, mas um direito individual 
subjetivo e, como direito deve ser assegurado, e que sem participação dos cidadãos não há 
democracia. A participação garante que os cidadãos se tornem conhecedores das realidades 
que os envolvem, atuando de maneira ativa e consciente nos processos relativos ao seu 
desenvolvimento individual e comunitário. 

No processo de licenciamento ambiental, um dos meios mais eficazes da participação 
popular é por intermédio da realização de audiências públicas, no caso do Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA/RIMA), exigido para 
empreendimentos de elevado impacto, dentro dos parâmetros legais. Para Almeida (2006) as 
audiências públicas possibilitam um espaço privilegiado, onde os cidadãos podem exercer 
influência direta nas decisões relativas à ocupação e transformação do espaço urbano. 

Nas audiências públicas, os envolvidos têm a possibilidade de tomar conhecimento do 
projeto a ser executado pelo empreendedor, e que causará significativo impacto ambiental, 
questionando as etapas do projeto e sugerindo novas formas de lidar com a região impactada. 
Os cidadãos, que residem em áreas mais próximas ao empreendimento e que serão 
diretamente afetados, contribuem de maneira significativa nas audiências públicas por 
possuírem um olhar diferenciado daquele que geralmente e utilizado pelos técnicos 
elaboradores dos projetos. 

O processo da execução da audiência pública e regulamentado pela resolução CONAMA 
009/87, onde estabelece, entre outros aportes, que a audiência pública pode ser convocada 
pelo órgão ambiental, quando o mesmo julgar necessário, por solicitação de entidade civil e 
do Ministério Público e a pedido de 50 ou mais cidadãos e que o evento deverá ocorrer em 
local acessível aos interessados. 

Outra forma de garantir a participação popular é pelo o direito à informação, onde cada 
indivíduo deverá ter acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades públicas (RIO, 1992). Direito esse que é garantido pela lei n° 10.650 
de 2003, em seu art. 2º, que entidades ligadas ao Sisnama ficam obrigadas a permitir o acesso 
público aos seus documentos. 

Nesse mesmo artigo em seus parágrafos 1° e 2°, assegura que qualquer indivíduo, 
independentemente da comprovação de interesse específico, terá acesso às informações, 
assegurando-se o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por 
lei (BRASIL, 2003). 

Interessante é que essa lei veio referendar um entendimento lógico, pois o meio ambiente 
é bem de todos e as informações referentes ao tema devem ser públicas. Mas, na prática, os 
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pesquisadores enfrentam diversas dificuldades, devido aos dificultosos trâmites burocráticos 
dos órgãos ambientais estaduais, responsáveis pelo licenciamento ambiental, reflexo muitas 
vezes do desconhecimento da legislação ambiental e da falta de vontade de exercer a 
transparência administrativa, obrigatória num regime democrática.  

METODOLOGIA 

Para a consecução deste trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos e análises 
de periódicos, publicações, livros de referências e legislação vigente relacionado ao tema, 
além da investigação de estudos ambientais, essa pesquisa, desenvolvida a partir de material 
já escrito, sejam livros, artigos científicos ou documentos legais, pode ser considerada 
bibliográfica e documental de acordo com Gil (1999). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não pretendemos, com este artigo, esgotar o tema sobre o processo do licenciamento 
ambiental, nem do que concerne a participação popular e a correlação entre esses dois 
temas. Ademais, desejamos frisar a importância da participação popular não só no contexto 
do licenciamento ambiental, mas em tudo aquilo que está relacionado à proteção do meio 
ambiente, fazendo com que a coletividade se torne membro ativo e se sinta corresponsável, 
junto com o Poder Público, para com o cuidado da natureza, oferecendo às futuras gerações a 
possibilidade de usufruir responsavelmente de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

A participação popular é a forma da democracia ser exercida diretamente, para que a 
proteção ao meio ambiente seja realmente algo que se torne uma prática cotidiana visando a 
proteção da natureza, como forma de propiciar um adequado desenvolvimento humano que 
leve em consideração as questões ambientais, assegurando um futuro com melhor qualidade 
de vida para as gerações que estão porvir. 
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RESUMO  
 

O presente trabalho tem como finalidade 
examinar os termos de serviços das três principais redes 
sociais utilizadas no país, quais sejam o Twitter, o Orkut 
e o Facebook, e analisar se os mesmos respeitam os 
Direitos Autorais dos seus usuários e de terceiros. Para 
isso a legislação vigente relativa aos Direitos Autorais 
será confrontada com os mencionados termos de 
serviços, considerando os direitos e deveres dos 

usuários e das empresas que fornecem os serviços das 
redes sociais, bem como as situações decorrentes do uso 
dos mesmos e dos conteúdos de caráter autoral neles 
postados. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Direitos Autorais, Redes Sociais, Twitter, Facebook, Orkut. 

 

COPYRIGHT IN SOCIAL NETWORKS: AN ANALYSIS OF THE TERMS OF TWITTER, ORKUT AND 
FACEBOOK 

ABSTRACT  
 

This paper aims to examine the terms of three 
major social networks used in Brazil, which are Twitter, 
Orkut and Facebook, and analyze whether they respect 
the copyrights of their users and third parties. For this, 
the current legislation on copyright will be confronted 
with the aforementioned terms, considering the rights 

and obligations of users and companies that provide 
services of social networks, as well as situations arising 
from the use of such services and character copyright 
content posted by them. 

 

 

 KEY-WORDS: Copyright, Social Networking, Twitter, Facebook, Orkut. 
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DIREITOS AUTORAIS NAS REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DOS TERMOS DE SERVIÇOS DO 

TWITTER, ORKUT E FACEBOOK 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com o crescimento das redes sociais e seus usuários, crescem também as violações 
aos direitos autorais de terceiros, bem como os questionamentos acerca de como é 
dispensado o tratamento do conteúdo autoral inserido naqueles serviços. 

Muitos têm a ideia de que o fato de o conteúdo estar exposto na internet o torna de 
domínio público, ou seja, a disponibilização na rede mundial de computadores faz com que o 
autor perca o direito de exclusividade sobre a obra intelectual protegida postada e assim 
qualquer um poderá utilizá-la.  

Isso faz com que pessoas que tenham seus direitos violados na internet não busquem 
a cessação da violação ou a devida reparação pelo ilícito, ou mesmo usuários desavisados 
violem direitos de terceiros sem ao menos ter consciência disso. 

Entretanto, esta concepção está totalmente equivocada. Ao contrário de que muitos 
pensam a internet não é uma “terra de ninguém”, e apesar de ainda não existir uma legislação 
específica para regulamentar os atos realizados por meio dela, a legislação deve ser aplicada 
por analogia normalmente. Conforme já ensinava Henrique Gandelman: 

 
“os direitos autorais continuam a ter sua vigência no mundo on-line, da mesma 
maneira que no mundo físico. A transformação de obras intelectuais para bits em 
nada altera os direitos das obras originalmente fixadas em suportes físicos” 
(Gandelman (1997) apud Martins Filho (1998, p. 187)). 

 

O objetivo deste trabalho é analisar como cada rede social (Twitter, Orkut e Facebook) 
trata os direitos autorais do conteúdo postado através dos seus serviços, sejam eles de 
usuários ou até de terceiros. 

Cumpre esclarecer, que cada rede social possui seus Termos de Serviço e esses são 
considerados contratos que, no momento da realização do cadastro, são aceitos pelos 
usuários. 

Apesar das cláusulas constantes nos Termos de Serviços dos sites sempre serem 
aceitas pelos usuários, elas podem ser consideradas abusivas e por isso serem anuladas 
judicialmente. Porém, nosso objetivo é somente analisar se as referidas redes sociais 
respeitam e cumprem as determinações da Lei 9.610/98, Lei de Direitos Autorais. 

 

METODOLOGIA  

O trabalho em questão foi realizado a partir do levantamento bibliográfico das mais 
diversas publicações (livros, revistas, pesquisas acadêmicas, etc.), bem como os termos de uso 
dos serviços analisados, e a partir destas informações objetiva-se uma síntese crítica sobre o 
problema abordado. 
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DIREITOS AUTORAIS – Conceito, Previsão Legal e Transferência dos Direitos 
 

Direitos Autorais são as prerrogativas de ordem patrimonial e moral, conferidas pela 
Lei (9.610/98) ao autor de obra intelectual passível de proteção. 

São protegidas pelo Direito Autoral “as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 
futuro(...)”1. 

Para ser protegida a obra deve ser original, sendo protegida a forma de expressão das 
ideias e não as ideias propriamente ditas. As ideias contidas na obra não necessariamente 
deverão ser inéditas, mas a forma como elas são expressas deve ser fruto da criação do seu 
autor. Assim o direito de autor surge a partir da criação da obra. (AFONSO, 2009, p. 12) 

As obras protegidas estão listadas na Lei2, contudo apenas de forma exemplificativa, 
não limitando a proteção às obras ali contidas, enquanto o que não é protegido está disposto 
taxativamente em seu artigo 8º: 

 
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou 
legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

 

 

Portanto, excluindo-se as situações acima listadas e desde que a forma de expressão 
das ideias seja original, a obra será protegida pelo Direito Autoral. 

                                                           
1   Artigo 7º da Lei 9.610/98. 
2   I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras 
da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, 
cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou 
não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas 
e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - 
os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, 
cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas 
como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, 
enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu 
conteúdo, constituam uma criação intelectual. 
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Todavia, há de se ter cuidado com informações de caráter genérico e notícias, pois: 
 

Notícias podem ser consideradas apenas textos ou narrações que constatam fatos, 
de simples percepção ao homem médio. Quaisquer outros que, de alguma forma, 
necessitaram de habilidades ou do conhecimento específico do autor para serem 
produzidos, gozarão de proteção jurídica do direito autoral. (Colares 2005). 

 

Sendo assim, em não sendo considerada “criação do espírito” podem ser publicadas 
livremente. Mesmo assim, o bom senso manda que deve-se fazer menção de onde foram 
transcritos e, se assinados, do nome do autor. 

Inegável que grande parte das publicações das redes sociais são informações de 
caráter genérico ou simplesmente notícias. Desta forma, a quantidade do conteúdo protegido 
pela lei que é postado nas redes sociais cai consideravelmente, o que não impede que sejam 
postadas obras protegidas pelos direitos autorais. 

As garantias conferidas pela lei aos autores são divididas em direitos patrimoniais e 
morais. Os direitos patrimoniais referem-se à utilização econômica da obra, ou seja, dizem 
respeito à forma de utilização e dos benefícios econômicos decorrentes da utilização da obra. 

Já os direitos morais são direitos de ordem pessoal que a Lei confere aos autores. 
Segundo Eduardo Vieira Manso: 

 

São prerrogativas de ordem não patrimonial e de pertinência estritamente pessoal, 
que visam dar ao autor o poder de zelar pela sua qualidade de criador da obra 
intelectual e de promover o respeito a ela, tanto quanto à sua divulgação, quanto à 
sua inteireza e sua existência, segundo seu único e íntimo arbítrio. (Eduardo Vieira 
Manso (1985) apud Afonso (2009, p. 35)). 

 

De acordo com o artigo 24, são direitos morais do autor: 
 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à 
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 
autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 
imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico 
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o 
menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de 
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 
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Os direitos patrimoniais são negociáveis e independentes entre si, podendo o uso da 
obra ser fracionado quanto às formas de uso, validade temporal e espacial. Enquanto os 
direitos morais são irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis. 

Os artigos 49 e 50 da Lei de Direitos Autorais estabelecem algumas limitações e 
elementos essenciais na transferência dos direitos de autor, vejamos: 

 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente 
ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, 
concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as 
seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza 
moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante 
estipulação contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 
cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo 
estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do 
contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será 
interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja 
aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 
escrito, presume-se onerosa. 

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 
desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em 
Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

 

Portanto, a partir desses conceitos, limitações e elementos essenciais analisaremos se 
os termos de serviços das redes sociais citadas respeitam as condições impostas pela 
legislação vigente. 

 

 

RESULTADOS – REDES SOCIAIS 

As redes sociais foram analisadas e seus resultados estão indicados abaixo.  

 

Twitter 
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Ao se cadastrar no site o usuário, obrigatoriamente, aceita seus termos de serviços 
garantindo ter todos os direitos e poderes necessários para conceder os direitos sobre 
qualquer conteúdo que possa postar. 

O usuário é responsável por qualquer conteúdo que ele venha a postar, bem como as 
possíveis consequências advindas desse conteúdo. E o usuário deve postar, somente, caso se 
sinta à vontade de compartilhar o conteúdo com outros usuários. 

Com relação a conteúdo protegido por direitos autorais, ao enviar, postar ou exibir 
conteúdo no site ou por meio dele, o usuário concede uma licença gratuita, não exclusiva e 
válida em âmbito mundial para o Twitter. 

Com esta licença o Twitter poderá usar, copiar, reproduzir, processar, adaptar, 
modificar, publicar, transmitir, exibir e distribuir esse conteúdo em qualquer e em todos os 
tipos de mídia ou métodos de distribuição, já disponíveis ou desenvolvidos posteriormente. 

A licença permite ao Twitter modificar ou adaptar o conteúdo para transmiti-lo, exibi-
lo ou distribuí-lo em redes de computadores e em vários tipos de mídia e/ou fazer mudanças 
no conteúdo que sejam necessárias para adaptá-lo a exigências ou limitações de quaisquer 
redes, celulares, serviços ou mídia. Podendo, também, sublicenciar o conteúdo para outras 
empresas, organizações ou parceiros para fins de distribuição, transmissão ou publicação dele 
em outros tipos de mídia e serviços. 

O usuário autoriza, ainda, o Twitter a disponibilizar o conteúdo postado para ser 
visualizado em todo o mundo e permite que outros usuários façam o mesmo com o seu 
conteúdo. 

Por fim, a empresa informa que respeita os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros e espera que seus usuários façam o mesmo. E para casos de violação desses direitos, 
o Twitter disponibiliza um serviço de avisos de violação de direitos autorais, que poderá 
remover o conteúdo que viola direitos autorais ou até mesmo cancelar a conta de usuário que 
tenha cometido a violação mais de uma vez. 

Desta forma, e segundo as limitações impostas pela Lei na transferência dos direitos 
autorais, verificamos que os termos de serviços do Twitter estão de acordo com a legislação 
de direitos autorais vigente em quase todos os seus requisitos, exceto em duas situações. 

Uma delas é a questão do prazo da transferência que conforme determinação do 
inciso III do artigo 49 em não existindo estipulação escrita, como de fato não há, o prazo 
máximo será de 5 (cinco) anos. 

Consequentemente, caso o Twitter faça qualquer utilização de obra protegida 5 (cinco) 
anos após a data da postagem, estará violando direitos de autor do usuário que originou o 
conteúdo. 

A segunda diz respeito às formas de uso, pois os termos de serviços estipulam a 
utilização por todos os tipos de mídia ou métodos de distribuição já disponíveis ou 
desenvolvidos posteriormente, o que vai de encontro ao inciso V do artigo 49 da Lei, que 
estabelece a validade nas modalidades de utilização existentes à data da postagem. Sendo 
esta clausula nula de pleno direito por violar expressamente a Lei. 

Cumpre ressaltar que apesar de a licença contemplar muitas formas de utilização, os 
direitos morais dispostos no artigo 24 não fazem parte da licença concedida, logo o conteúdo 
de terceiros protegido pelos direitos autorais que estão disponíveis no Twitter sempre que 
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utilizado deverá conter o nome do respectivo autor. Devendo-se utilizar a função 
“Retweetar”, disponível no próprio Twitter ou mesmo indicar o nome do usuário responsável 
pelo conteúdo. 

 

Facebook 

 

De acordo com os termos de serviços do Facebook, o usuário que aceita as condições 
do site deverá publicar conteúdo e informações apenas se estes forem de sua propriedade ou 
autoria. Sendo permitido compartilhar qualquer conteúdo já publicado no Facebook, e 
proibida a publicação de conteúdo que viole direitos de terceiros. 

Os termos de serviço estabelecem a sua validade para qualquer conteúdo postado 
pelos usuários no Facebook, desde que não se encaixem na definição de informações. Ou seja, 
as definições dos termos de serviços não se aplicam ao conteúdo que não for passível de 
proteção por direitos autorais ou não for considerado “criação do espírito”. 

Ao postar conteúdo protegido por direitos autorais o usuário concede uma licença de 
validade mundial, não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties, para uso de 
qualquer conteúdo por ele publicado.  

O uso estabelecido na licença se estende aos atos de copiar, expor publicamente, 
distribuir, modificar, traduzir e criar trabalhos derivados. 

Caso o usuário utilize a configuração de privacidade que permita a visualização do 
conteúdo postado por todos, estará autorizando que usuários e pessoas de fora do Facebook 
acessem e usem essas informações postadas, devendo associar ao autor. 

O prazo da licença está vinculado à exclusão do conteúdo ou da conta do usuário, a 
menos que seu conteúdo tenha sido compartilhado com outros e eles não o tenham excluído. 
Isso implica que ao ser inserido no site do Facebook, o prazo do licenciamento é 
indeterminado, perdurando até que seja excluído do site. 

Assim, os termos de serviços do Facebook se enquadram perfeitamente nas restrições 
estabelecidas pela legislação vigente quanto à transferência dos direitos de autor.  

Cumpre ressaltar, que a cessão é válida apenas para as modalidades de utilização já 
existentes à data do contrato. Além das disposições concernentes aos direitos morais de 
autor, que não podem ser objeto de contrato.  

E para cumprimento destas, o Facebook disponibiliza as funções “Compartilhar” e 
“Curtir”, que mencionam o autor da postagem automaticamente, ou o usuário deverá 
simplesmente mencionar o nome do autor quando realizar a sua postagem. 

 

Orkut 

 

Os serviços do Orkut são regidos pelos termos de serviço do Google, que estabelecem 
cláusulas similares às demais redes sociais analisadas. 

Assim, ao enviar, publicar ou exibir conteúdo, o usuário concede uma licença 

2096



MEDEIROS FILHO (2011)  
 

 

 

irrevogável, perpétua, mundial, isenta de royalties e não exclusiva. Permitindo ao Google 
reproduzir, adaptar, modificar, traduzir, publicar, distribuir publicamente, exibir 
publicamente, bem como sublicenciar este conteúdo para terceiros. 

Ao estabelecer que caso o usuário encerre a conta relativa aos serviços será encerrada 
também a relação entre ele e o Google, os termos de serviços caem em contradição a respeito 
do prazo da licença. Visto que, a princípio, a licença era tratada como eterna e posteriormente 
existe previsão de encerramento das obrigações. 

Desta forma, deve-se interpretar a situação de modo que a validade da licença esteja 
vinculada a existência de uma conta de usuário ou enquanto o conteúdo persistir no serviço, 
da mesma forma que é feita nos termos de serviços do Facebook. 

A licença impede, ainda, que os usuários façam modificações e negociações com o 
conteúdo exibido no serviço, seja pelo Google ou pelos demais usuários. 

Quanto às modalidades de utilização, os termos de serviços não são claros. Dispondo 
apenas que a licença tem como único objetivo permitir ao Google apresentar, distribuir e 
promover os serviços. 

Destarte, como não estão explícitas as modalidades de uso para qual a licença foi 
concedida, e tendo em vista a determinação constante no inciso VI do artigo 49, da Lei de 
Direitos Autorais, a licença deverá ser limitada aos serviços de propriedade do Google. 

Por fim, para respeitar os direitos morais dos autores que postam no Orkut, existe a 
função “Gostou?” que deve ser utilizada como meio de fazer referência ao autor do conteúdo, 
ou apenas deve-se mencionar o nome do autor como responsável pelo conteúdo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em geral, observamos que através dos termos de serviços as empresas tentam se 
eximir ao máximo das responsabilidades decorrentes dos serviços proporcionados. Seja das 
responsabilidades relativas ao próprio serviço oferecido ou aos direitos autorais dos usuários 
que os utilizam. 

E por isso seus termos de serviços valem-se das licenças mais amplas possíveis e, como 
foi visto, muitas vezes violam a legislação vigente. 

Entretanto, cada site possui seus termos de serviços e peculiaridades, merecendo 
atenção por parte dos usuários que devem saber como funcionam os serviços antes de 
realizar cadastro e postagem de conteúdo. 

Por outro lado, vimos que grande parte do conteúdo postado nas redes sociais não é 
passível da proteção proporcionada pela legislação referente a direitos autorais. Isso se deve 
ao fato de ser comum a publicação de informações de caráter genérico e notícias e estas não 
gozarem dos benefícios conferidos pela lei por não serem consideradas “criações do espírito”. 

Mesmo assim, as redes sociais se preocupam com violações de direitos autorais de 
usuários e de terceiros. E disponibilizam canais para denuncias de violação de direitos 
autorais, se comprometendo a excluir a postagem objeto da violação ou até realizar a 
exclusão do perfil do violador, caso seja reincidente. 
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Provavelmente tomam esta postura visto que a proteção dos direitos autorais é 
extensiva a vários países pela Convenção de Berna, tratado internacional no qual mais de 160 
países são signatários, inclusive o Brasil. 

E também pelo fato da Lei de Direitos Autorais vigente no país estabelecer a 
possibilidade de indenização ao autor que tiver seus direitos violados. Bem como, algumas das 
violações de direitos autorais estarem tipificadas no artigo 184 do Código Penal como crime, 
possuindo penas que variam entre três meses de detenção a quatro anos de reclusão, de 
acordo com a gravidade da situação. 

As redes sociais disponibilizam, ainda, ferramentas que limitam um pouco mais as 
amplas licenças realizadas. São as configurações de publicidade, que podem restringir os 
destinatários dos conteúdos postados fazendo com que o usuário eleja quem terá acesso ao 
conteúdo postado. 

Outro fator, ainda não pacificado, que pode alterar profundamente a relação entre os 
usuários e sites de redes sociais, diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078⁄90) a essas relações.  

Este entendimento já foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 
1193764/SP3, onde foi reconhecida a relação de consumo entre uma rede social e um usuário. 
E, apesar de reconhecer que a rede social não deve ser responsabilizada por material 
publicado por terceiros, o entendimento pode resultar na nulidade de clausulas por serem 
consideradas abusivas. 

Deste modo, percebemos o quão difícil se torna a gestão dos direitos autorais ou suas 
violações, após se submeter qualquer conteúdo nas redes sociais. Devendo os usuários e 
autores de obras protegidas pelo direito autoral estarem cientes dos regulamentos que o 
cercam, a fim de evitar qualquer surpresa. 

Os termos de serviços estão em constante aperfeiçoamento e o resultado disso é que 
os preceitos lá estabelecidos mudam periodicamente. Desta forma, caso haja alteração dos 
termos de serviços das redes sociais analisadas, o presente exame dessas regras restará sem 
valor. Mais um motivo para o usuário redobrar a atenção quanto aos termos de serviços a que 
se submete. 
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RESUMO  
 

O presente artigo tem como objetivo 
desmistificar a ideia do Poder Judiciário brasileiro como 
órgão concretizador da cidadania e dos direitos sociais. 
Nossa intenção não é realizar um ataque sem 
fundamento e generalizado ao Poder Judiciário 
brasileiro, mas demonstrar, através de exemplos 

práticos, que o citado órgão, apesar de se considerar o 
defensor dos oprimidos, muitas vezes age como órgão 
opressor das classes menos favorecidas da população. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, Justiça, Poder Judiciário, Opressão. 

 

THE JUDICIARY POWER  

ABSTRACT  
 

The present article has the objective of 
demystifying the brazilian Judicial System as an 
institution that provides citizenship and civil rights. We 
do not intend to make an unfounded and generalized 
attack at the Judiciary Power, but show, through real 

examples that, although it considers itself as the 
defender of the oppressed, several times it acts as an 
oppressor of the less fortuned classes. 

 

 

 KEY-WORDS: Citizenship, Justice, Judiciary Power, Opression. 
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O PODER JUDICIÁRIO AINDA NÃO SAIU À RUA 

 
Segundo o discurso jurídico dominante, o Poder Judiciário brasileiro seria um agente 

em uma missão ético-moral voltada para ensinar a coletividade como se aplica e se difunde o 
justo, numa espécie de revolução silenciosa que aos poucos vai inserindo preceitos 
democráticos na sociedade. A justiça é o fim, o Direito o seu instrumento e o Poder Judiciário 
o local em que se iniciam as mudanças. O Poder Judiciário seria um realizador das utopias 
sociais, como outrora definiu o então Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, ao discorrer sobre o papel do Poder Judiciário após a Constituição Federal de 19881: 

Convive-se hoje com uma multiplicação de movimentos sociais voltados à defesa de 
diversos interesses, como o da igualdade racial, o do meio ambiente, o da reforma 
agrária, os interesses dos indígenas, o do consumidor, entre outros. Na luta política 
pela ampliação da cidadania, reivindica-se diuturnamente a concretização desses 
programas, até mesmo mediante a judicialização das mais diversas pretensões. Nesse 
contexto, mostra-se relevante o papel do Poder Judiciário e, de maneira específica, da 
jurisdição constitucional, na consolidação desse ambiente democrático. Dia após dia, o 
STF vê-se confrontado com a grande responsabilidade política e econômica de aplicar 
uma Constituição repleta de direitos e garantias fundamentais de caráter individual e 
coletivo. Ao STF cabe o papel de, por meio da interpretação do texto da Constituição, 
atuar na necessária evolução constitucional, tornando os “desejos de utopia 
concretos” normatizados pela Constituição de 1988 uma realidade. À demanda cada 
vez maior da sociedade, a Corte tem respondido demonstrando profundo 
compromisso com a realização dos direitos fundamentais. [...]Ao exigir o respeito às 
garantias do devido processo legal e das liberdades em geral, o Supremo, além de agir 
como guardião da Constituição, impede que o Estado Constitucional seja transformado 
em Estado de Polícia. [...] O STF tem o desafio de buscar o equilíbrio institucional, a 
partir de procedimentos que permitam uma conciliação entre as múltiplas 
expectativas de efetivação de direitos com uma realidade econômica muitas vezes 
adversa. [...] Nesse sentido, a concretização das promessas presentes no texto 
constitucional se manifesta de maneira exemplar no exercício da árdua tarefa 
constitucionalmente atribuída ao STF de conciliação entre as múltiplas expectativas de 
efetivação de direitos. 

Não podemos aceitar a citada posição sem uma análise crítica. Pensar o Poder 
Judiciário passa por questionar um sistema que se diz neutro, compromissado com os direitos 
sociais e acima dos conflitos. É questionar a atuação de uma justiça que prega que todos são 
iguais perante a lei. 

Para Roberto AGUIAR, recuperando o conceito marxista, não há justiça que não esteja 
comprometida com a classe dominante. O autor elabora uma metáfora, comparando a justiça 
a uma bailarina (1987, p. 13): 

Bailarina inconstante e volúvel, a justiça troca de par no decorrer do jogo das 
contradições da história. Ora a vemos bailar com os poderosos, ora com os fracos, ora 
com os grandes senhores, ora com os pequenos e humildes. Nesse jogo dinâmico 
todos querem ser seu par e, quando ela passa para outras mãos, logo será chamada de 
prostituta pelos relegados ao segundo plano. A justiça sobrevive a todos os ritmos e 
todos os pares, como se pairasse em um lugar onde os choques e os conflitos não 
existissem. Mas, nesse grande baile social, todos são comprometidos, ou com os donos 
do baile ou com a grande maioria que engendra novos ritmos que irão romper com as 

                                                           
1 A Constituição brasileira e seus vinte anos. Disponível em Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/Vinte_anos_da_Constituicao__v_Port.pdf. 
Acesso em 17/04/2008, 15:28 hrs. 
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etiquetas e os próprios fundamentos da festa. E a justiça, julgando-se eterna e 
equilibrada, não sabe, mas envelhece, esvazia-se, torna-se objeto de chacotas e 
aqueles que foram por tanto tempo preteridos e nunca tiveram em suas mãos essa 
mulher, começam a pensar que não é uma fêmea distante e equilibrada que desejam, 
mas uma mulher apaixonada e comprometida que dance no baile social os novos 
ritmos da esperança e do comprometimento. Não querem mais um ser acima de 
todos, mas o que está inserido na luta daqueles que se empurram e gritam para que 
seus ritmos e músicas sejam ouvidos: os ritmos e músicas da vida, da alegria, do pão e 
da dignidade. 

O objetivo de Aguiar é romper com a ideia de enxergar o Direito e a justiça somente 
por um prisma jurídico, como instrumento mantenedor da ordem. A visão de justiça e Direito 
como garantidores incondicionais da ordem é um abordagem falha, já que desconsidera o 
fato de que o Direito é um fenômeno produzido pelo processo histórico como bem frisa 
CELOS2: 

O Direito é um fenômeno, algo que se manifesta na realidade social; algo que existe. É 
um fenômeno histórico, factível, real, complexo e dinâmico. É um fenômeno 
pluridimensional, interdisciplinar, que está dentro do processo histórico, numa 
percepção dialética. [...] Não está pronto e nunca estará. Mas ele se manifesta, ele está 
dentro da luta social. O Direito é filho da luta. Luta para colocar direitos no papel; luta 
para efetivá-los (para KELSEN o direito já está pronto na norma); luta pelo alargamento 
do foco do Direito (para muitos ou para todos); luta pela manutenção do direito, pois 
sempre haverá uma contenda para retirar direitos; luta na rua, na sala de aula. A 
simples promulgação da norma não cria direitos. Direitos são criados nos embates das 
forças sociais. Por exemplo, o direito de moradia (art. 6º da Constituição Federal) ainda 
não é direito, mas um momento do direito, o direito ali não está pronto, ele ainda não 
se afirmou, não se manifestou, o que pede inúmeras lutas: no legislativo, no judiciário, 
na sala de aula, na rua, no seio dos movimentos sociais. [...] Direito não é só norma 
(que é a dimensão formal), mas tem outras dimensões materiais (social, econômico, 
cultural, político, psicológico etc.). Existe também uma dimensão ética. A tentativa de 
realizar análises econômicas, sociológicas, políticas dos fenômenos é arriscada, mas 
não fazê-la já é um fracasso. Não se pode mais falar de compreensão do fenômeno 
jurídico sem levar em conta todas as dimensões. Por que privilegiar só a norma? 
Abstrair o contexto sócio-histórico significa cair na armadilha normativista. O objeto 
também é dinâmico, é histórico, dá-se no concreto; muda dentro do processo 
histórico, por força das lutas sociais, do conflito; é produto da luta. Modelo do conflito, 
contrário à pacificação, à harmonia, reconhecendo a correlação de forças. O Direito 
está dentro do processo histórico. Para bem conhecer o direito, deve-se conhecer o 
processo histórico no qual ele se insere; compreender o contexto sócio histórico. 

 Para AGUIAR (1987, p. 15) não se pode pensar a justiça como um conceito abstrato, 
desvinculado do contexto que a cerca, na medida em que 

O entender da justiça está indelevelmente implicado com as práticas sociais. Daí 
podermos afirmar que a justiça não é neutra, mas sim comprometida, não é mediana, 
mas de extremos. Não há justiça que paire acima dos conflitos, só há justiça 
comprometida com os conflitos, ou no sentido de manutenção ou no sentido de 
transformação. 

Conforme Aguiar, a ideia de justiça consolida os usos e práticas dos grupos sociais 
dominantes e dominados, tornando-se tradicionalmente aceita, se estabilizando no Direito 
em vigor. As diversas concepções de justiça acabam se tornando “conservadoras, instituídas 

                                                           
2 Considerações sobre uma concepção crítico-dialética e alternativa do direito. Disponível em 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/viewFile/7016/4993. Acesso em 02/04/2008, 18:02 hrs 
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para a manutenção da ordem, para a promoção da segurança” constituindo “ideias que 
podem vestir de retórica os atos concretos de dominação” (1987, p. 18). 

 O autor lembra que a ainda tímida, mas crescente conscientização dos direitos por 
parte da população oprimida, acaba gerando uma desconfiança em relação ao conceito de 
justiça estabelecido pela classe dominante. Leis e decisões judiciais abusivas fazem 
transparecer a existência de uma justiça própria para a classe dominante e outra para a classe 
dominada. A luta de classes é também uma luta sobre o conceito do que é justiça (1987, p. 
18): 

Os costumes dos oprimidos, frutos de seu viver social e econômico engendram certas 
idéias de justiça que são profundamente perigosas para a sobrevivência dos interesses 
dominantes. Só para exemplificar: no momento em que os oprimidos passarem a dar 
mais valor à posse do que propriedade, correr-se-á o risco de uma convulsão social que 
poderia estremecer os fundamentos reais de dada organização social. O Brasil é 
amostra disso. Ora, a partir daí, para os dominantes, a concepção de justiça dos 
oprimidos também é a justiça “deles” e não a “nossa”. Ante o exposto, podemos 
perceber que a injustiça do dominado é a justiça do dominador e vice-versa. Assim, 
como as classes estão em luta, as idéias de justiça, por conseqüência, também estão. 

 Entretanto, a citada luta é encoberta pela classe dominante, que consegue superar a 
incredulidade dos dominados em uma justiça equânime, produzindo e instituindo a ideia de 
uma justiça neutra e imparcial. O engodo constitui em impor uma imagem apartidária da 
justiça, que não faz distinções discriminatórias, como aduz AGUIAR (1987, p. 19): 

A neutralidade é atributo máximo da justiça. É aquela justiça cega que não vê quem 
está sendo julgado, quem está pedindo sua manifestação. É uma justiça que vende a 
imagem de distância e de não-comprometimento. Essa eqüidistância a coloca num 
nível acima das circunstâncias históricas, o que enseja sua respeitabilidade, já que a 
idéia de justiça é de todo mundo e de ninguém, resultando numa concepção formal 
descomprometida com as coisas do mundo, mas voltada para a correção do agir. 
Acresça-se a isso que as idéias dominantes de justiça têm em seu corpo a marca da 
visão de um mundo equilibrado e harmônico. De um mundo pronto onde a regra é a 
harmonia e o conflito, a exceção. A idéia de justiça, nesse sentido, seria o norte para 
não deixar o mundo cair em desequilíbrio, para o homem não se quebrar em 
desarmonias, pois o conflito e a contradição são desvios divergentes desse leito 
preestabelecido das harmonias prontas. 

 Se a justiça é a busca por um mundo melhor e, considerando que o conceito de 
“melhor” está subordinado aos valores e ideologias do sujeito referencial, a justiça acaba se 
tornando o espelho dos interesses da classe que a controla, afirma Aguiar. A ideia de justiça, 
assim, representa os interesses da classe dominante e é empregada como meio do exercício 
do poder sobre a classe oprimida. Desta forma, conceitos acerca do que é justiça que colidam 
com a concepção de justiça da classe dominante são definidos como subversivos.  

A afirmação de que “todos são iguais perante a lei” pressupõe uma noção de justiça 
que não enxerga diferenças e, nesse ponto, não deixa de ser um conceito formal, já que parte 
do pressuposto de que eventuais desigualdades do plano social não interferem na distribuição 
da justiça. Esse conceito, segundo Aguiar, “esconde uma cegueira: não se enxerga a evidente 
dominação, a crucial opressão que se instauram a partir da própria produção e dominação de 
riquezas” (1987, p. 62), afirmando ainda que (1987, p. 62-63): 

O direito, em sua formação e estruturação, é o grande responsável pelo formalismo 
que marca o enfoque do problema da justiça, já que ele é profundamente marcado 
pela tradição aristotélica e romana, pela apresentação lógico-formal e, 
modernamente, pelo positivismo, o que o torna fechado em si mesmo, circulando num 

2103



FERNANDES (2011) 
 

 

 

universo normativo onde não há lugar para as contradições reais que atravessam a 
sociedade. Como a justiça é o ideal de todo o ordenamento jurídico, ela também será 
buscada na internalidade das formas, na universalidade dos discursos vazios mas de 
grande utilidade por proporcionarem uma ilusão de justiça a todos os atos de mando. 
Assim, em nível de senso comum, todos os governos, todos os povos, todas as pessoas, 
todos os opressores, todos os oprimidos “fazem justiça.”. 

O próprio Gilmar Mendes é um exemplo do que menciona Aguiar. Apesar do seu belo 
discurso, esse é o mesmo Gilmar Mendes que, durante a Operação Satiagraha da Polícia 
Federal, concedeu, por duas vezes, habeas corpus para o banqueiro Daniel Dantas.  Não há 
nenhuma ilegalidade em julgar com celeridade o habeas corpus do citado banqueiro. A 
própria Constituição Federal, determina, no art. 5º, inc. LXXVIII que “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação”, ou seja, a celeridade processual é um direito e 
garantia fundamental. Todavia, a rapidez com que os citados habeas corpus foram concedidos 
e o fato de um deles ter sido dado de madrugada são fatos simbólicos que nos fazem 
questionar se realmente o Poder Judiciário brasileiro está acima dos conflitos sociais. Ora, 
quantos indivíduos que têm habeas corpus aguardando julgamento no STF há tempo são 
beneficiados com a mesma “boa vontade”? Em alguns círculos jurídicos, os citados habeas 
corpus ficaram conhecidos como habeas “miojo”, pela sua rapidez. 

Por diversas vezes o STF negou aplicação ao citado direito em outros casos decidindo 
que a quantidade de demandas impede a celeridade processual, apenas recomendando e não 
ordenando, que os tribunais zelem pela rapidez nos julgamentos: 

Demora no julgamento de habeas corpus no STJ. Pretensão de julgamento célere (CB, 
art. 5º, inc. LXXVIII). Quantidade excessiva de processos nos tribunais. Realidade 
pública e notória. Recomendação de urgência no julgamento.  Constrangimento ilegal 
face à demora no julgamento de habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de 
Justiça. A Constituição do Brasil determina que ‘a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação’ (CB, art. 5º, inc. LXXVIII). A realidade pública 
e notória enfrentada pelo STJ e por esta Corte, marcada pela excessiva carga de 
processos, impede a plena realização da garantia constitucional do julgamento célere. 
Ordem denegada, mas com a recomendação, e não com a determinação, de que o 
Superior Tribunal de Justiça dê preferência aos julgamentos reclamados. (HC 91.408, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-8-07, DJ de 26-10-07). 

Gilmar Mendes chegou a afirmar na imprensa3 que o Juiz Federal Fausto de Sanctis 
estava querendo “achincalhar” a justiça e desmoralizar o Supremo Tribunal Federal ao 
mandar prender Dantas novamente após a ordem de soltura expedida pelo próprio Mendes. 
Tal fato gerou um mal-estar dentro do Poder Judiciário tendo a AJUFE (Associação dos Juízes 
Federais do Brasil) expedido nota cobrando mais cuidado de Mendes em suas afirmações. 

Esse também é o mesmo Gilmar Mendes que, após ter sido supostamente grampeado 
na citada Operação Satiagraha pelo Delegado Federal Protógenes Queiroz, defendeu o 
controle da Polícia pelo Poder Judiciário. Em suma: podem grampear o mundo inteiro, mas, 
quando o Poder Judiciário é vítima, imediatamente se questiona a legalidade dos atos 
policiais. 

                                                           
3 Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,de-sanctis-quis-desmoralizar-o-supremo-diz-
gilmar-mendes,343961,0.htm. Acesso em 24/03/2009, 15:46. 
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Na Operação Castelo de Areia da Polícia Federal (que investiga crimes financeiros e 
lavagem de dinheiro, inclusive com a participação de partidos políticos) Mendes criticou o 
controle externo da polícia pelo Ministério Público e reiterou a necessidade de um maior 
controle da Polícia pelo Judiciário, com as seguintes palavras4: 

Os senhores sabem que esse tal controle externo do Ministério Público é algo litero-
poético-recreativo, não tem funcionado a contento. Eles mesmos reconhecem isso. 
Pode se fazer esse controle, mas haveria uma vara especial para fazer esse controle. 
Talvez nós pudéssemos ter um órgão independente, um juiz que se incumbiria disto e 
que, eventualmente, se submeteria a ir aos controles convencionais porque ele estaria 
submetido ao corregedor do tribunal, eventualmente ao corregedor do Conselho da 
Justiça Federal e até ao Conselho Nacional de Justiça. Nós temos que talvez fazer um 
aprendizado institucional de maior serenidade, de maior contenção na divulgação 
dessas medidas [da PF]. 

  Um outro episódio merece destaque. Leandro Fortes, repórter da Carta Capital, 
publicou em seu “blog”5 a seguinte acusação contra Gilmar Mendes: 

No dia 11 de março de 2009, fui convidado pelo jornalista Paulo José Cunha, da TV 
Câmara, para participar do programa intitulado Comitê de Imprensa, um espaço 
reconhecidamente plural de discussão da imprensa dentro do Congresso Nacional. [...] 
Durante a gravação, aliás, em ambiente muito bem humorado e de absoluta liberdade 
de expressão... discutimos abertamente questões relativas à Operação Satiagraha, à 
CPI das Escutas Telefônicas Ilegais, às ações contra Protógenes Queiroz e, é claro, ao 
grampo telefônico – de áudio nunca revelado – envolvendo o presidente do STF, 
ministro Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Em 
particular, discordei da tese de contaminação da Satiagraha por conta da participação 
de agentes da Abin e citei o fato de estar sendo processado por Gilmar Mendes por ter 
denunciado, nas páginas da revista Carta Capital, os muitos negócios nebulosos que 
envolvem o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), de propriedade do ministro, 
farto de contratos sem licitação firmados com órgãos públicos e construído com 
recursos do Banco do Brasil sobre um terreno comprado ao governo do Distrito 
Federal, à época do governador Joaquim Roriz, com 80% de desconto. Terminada a 
gravação, o programa foi colocado no ar, dentro de uma grade de programação pré-
agendada, ao mesmo tempo em que foi disponibilizado na internet, na página 
eletrônica da TV Câmara. Lá, qualquer cidadão pode acessar e ver os debates, como 
cabe a um serviço público e democrático ligado ao Parlamento brasileiro. O debate 
daquele dia, realmente, rendeu audiência, tanto que acabou sendo reproduzido em 
muitos sites da blogosfera.  

Fortes continua sua crítica, aduzindo que o programa sofreu censura por ter exposto 
ao público uma face do Poder Judiciário que não é conhecida da população: 

Qual foi minha surpresa ao ser informado por alguns colegas, na quarta-feira passada, 
dia 18 de março, exatamente quando completei 43 anos (23 dos quais dedicados ao 
jornalismo), que o link para o programa havia sido retirado da internet, sem que me 
fosse dada nenhuma explicação. Aliás, nem a mim, nem aos contribuintes e cidadãos 
brasileiros. Apurar o evento, contudo, não foi muito difícil: irritado com o teor do 
programa, o ministro Gilmar Mendes telefonou ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, e pediu a retirada do conteúdo da 
página da internet e a suspensão da veiculação na grade da TV Câmara. O pedido de 
Mendes foi prontamente atendido. Sem levar em conta o ridículo da situação (o 
programa já havia sido veiculado seis vezes pela TV Câmara, além de visto e baixado 
por milhares de internautas), esse episódio revela um estado de coisas que 

                                                           
4 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u543459.shtml. Acesso em 31/03/2009, 19:23 hrs.. 
5 http://acertodecontas.blog.br/atualidades/o-dia-em-que-gilmar-censurou-a-tv-camara/ Acesso em 
20/03/2009, 20:43 hrs. 
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transcende, a meu ver, a discussão pura e simples dos limites de atuação do ministro 
Gilmar Mendes. Diante desta submissão inexplicável do presidente da Câmara dos 
Deputados e, por extensão, do Poder Legislativo, às vontades do presidente do STF, 
cabe a todos nós, jornalistas, refletir sobre os nossos próprios limites. Na semana 
passada, diante de um questionamento feito por um jornalista do Acre sobre a posição 
contrária do ministro em relação ao MST, Mendes voltou-se furioso para o repórter e 
disparou: “Tome cuidado ao fazer esse tipo de pergunta”. Como assim? Que perguntas 
podem ser feitas ao ministro Gilmar Mendes? Até onde, nós, jornalistas, vamos deixar 
essa situação chegar sem nos pronunciarmos, em termos coletivos, sobre esse 
crescente cerco às liberdades individuais e de imprensa patrocinados pelo chefe do 
Poder Judiciário? Onde estão a Fenaj, e ABI e os sindicatos? 

A situação chegou a um ponto tal que, em 22 de abril de 2009, durante um julgamento 
no STF, Mendes acusou o também ministro Joaquim Barbosa de “julgar por classe”. Barbosa, 
por sua vez respondeu6: 

Eu sou atento às consequências das minhas decisões. Vossa Excelência está destruindo 
a Justiça deste país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro 
Gilmar. Faça o que eu faço. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade 
do Judiciário brasileiro. Vossa excelência quando se dirige a mim não está falando com 
os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. 

O “saia à rua” dito pelo ministro Joaquim Barbosa ao ministro Gilmar Mendes bem 
traduz um Poder Judiciário que finge não conhecer alguns de seus jurisdicionados, que se 
satisfaz com preceitos abstratos como “todos são iguais perante a lei” e que trabalha com 
conceitos formais que são interpretados em favor da classe dominante. Digo “que finge não 
conhecer alguns de seus jurisdicionados” na medida em que, enquanto o Banqueiro Daniel 
Dantas é solto com uma rapidez impressionante, a doméstica Angélica Aparecida Souza 
Teodoro ficou quatro meses presa “preventivamente” por ter subtraído de um supermercado 
um pote de manteiga de R$ 3,20 7. Já João Pereira da Silva, açougueiro, cumpriu dez meses de 
prisão por ser homônimo de outro indivíduo que havia praticado um roubo de R$ 162,00.8 
Marcos Mariano da Silva, por sua vez, ficou dezenove anos preso injustamente no que foi 
considerado o maior erro judicial da história contemporânea do Brasil. Pegou tuberculose, 
ficou cego na prisão após ser atingido por estilhaços de uma bomba de gás, tendo falecido 
após ser informado que receberia o restante da indenização que lhe era devida9.  

Infelizmente, não são casos isolados. 

No processo trabalhista nº 01718.2007.027.13.00-6, que tramitou na vara do Trabalho 
de Santa Rita-PB, a magistrada Adriana Sette da Rocha Raposo, durante a sentença, fez o 
seguinte comentário: 

A liberdade de decisão e a consciência interior situam o juiz dentro do mundo, em um 
lugar especial que o converte em um ser absoluto e incomparavelmente superior a 
qualquer outro ser material. A autonomia de que goza, quanto à formação de seu 
pensamento e de suas decisões, lhe confere, ademais, uma dignidade especialíssima. 
Ele é alguém em frente aos demais e em frente à natureza; é, portanto, um sujeito 
capaz, por si mesmo, de perceber, julgar e resolver acerca de si em relação com tudo o 
que o rodeia. Pode chegar à autoformação de sua própria vida e, de modo apreciável, 
pode influir, por sua conduta, nos acontecimentos que lhe são exteriores. Nenhuma 

                                                           
6 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u554762.shtml . Acesso em 22/04/2009 - 21h58 hrs. 
7 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u119721.shtml. Acesso em 29/03/2009, 22:43 hrs. 
8 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u332583.shtml. Acesso em 29/03/2009, 23:34 hrs. 
9 http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2011/11/corpo-do-ex-mecanico-preso-por-engano-e-enterrado-no-
recife.html 
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coerção de fora pode alcançar sua interioridade com bastante força para violar esse 
reduto íntimo e inviolável que reside dentro dele.  

Diante da repercussão das suas afirmações, posteriormente a magistrada pediu desculpas, 
com as seguintes palavras10: 

A propósito de matérias sobre mim publicadas na semana em curso, em vários órgãos 
da imprensa nacional: confesso que fui infeliz nos exórdios de algumas sentenças 
proferidas na Vara da Justiça do Trabalho de Santa Rita-PB, da qual sou titular. Neles, 
repeti conceitos errôneos, despropositados sobre a natureza da magistratura, de que 
desejo aqui me retratar.  A missão entregue ao juiz é, de fato, sublime. Tanto que o 
próprio Mestre aconselhou: "não julgueis", como se quisesse advertir que do julgar 
ninguém seria digno o bastante. No entanto, os homens precisam de Justiça e pedem 
por Justiça. E assim, a tarefa sublime acaba em mãos humanas, como as minhas, as dos 
meus pares. E homens, quando julgam homens, não estão livres das limitações de 
saber e de entendimento, dos defeitos de linguagem e dos vícios de sentimento 
inerentes à condição humana. Daí o risco sempre iminente do erro. Este é o drama do 
julgador (e o presente episódio constitui dentro dele um capítulo pessoal 
particularmente doloroso). E isso, o que eu decerto teria escrito, num momento de 
maior felicidade. De coração, peço desculpas àqueles a quem eu ofendi com minhas 
palavras. Conforta-me apenas o fato de que, em nenhuma das matérias do meu 
conhecimento, tenha sido questionada a lisura das sentenças que dei. Santa Rita-PB, 
22 de novembro de 2007. 

Em 2004, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sentenciou determinando que um 
magistrado fosse chamado de “doutor”, sob pena de estar se desrespeitando a função, tendo 
o desembargador proferido a seguinte decisão11: 

Tratando-se de magistrado, cuja preservação da dignidade e do decoro da função que 
exerce, e antes de ser direito do agravante, mas um dever e, verificando-se dos autos 
que o mesmo vem sofrendo, não somente em enorme desrespeito por parte de 
empregados subalternos do condomínio onde reside, mas também verdadeiros 
desacatos, mostra-se, data vênia, teratológica a decisão do juízo a quo ao indeferir a 
antecipação de tutela pretendida. Isto posto, defiro-a de plano. 

Em junho de 200712, o magistrado Bento Luiz de Azambuja Moreira, juiz da 3ª Vara de 
Trabalho em Cascavel/PR, cancelou uma audiência porque o trabalhador rural Joanir Pereira 
estava usando chinelos, estando, portanto, se vestindo de “forma incompatível com a 
dignidade do Poder Judiciário”. O magistrado, inclusive, ofereceu sapatos usados ao 
trabalhador. Ainda em 2007, o juiz Paulo André de França Cordovil, da Vara do Trabalho de 
Lagoa Vermelha/RS, suspendeu uma audiência porque o trabalhador Lício Campo foi à 
audiência trajando uma bermuda13. Disse o magistrado: “o fórum, um tribunal, são lugares 
solenes. A pessoa não pode usar trajes de educação física, mas um traje de respeito.”, e 
completou: “não há qualquer exigência em relação ao estado do traje, mas à forma como a 
pessoa se apresenta.” 

 Ao chegar na sede da Justiça Federal do RN (JFRN), o indivíduo se depara com um 
prédio com imensas colunas, cujo objetivo é simbolizar a pequenez do Homem diante da 

                                                           
10 http://www.trt13.jus.br/engine/interna.php?tit=Not%C3%ADcias&pag=exibeNoticia&codNot=740. Acesso em 
30/03/2009, 17:09 hrs. 
11 http://www.conjur.com.br/2004-nov-07/tj-rj_manda_porteiro_condominos_chamar_juiz_doutor. Acesso em 
30/03/2009, 17:09 hrs. 
12 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL63820-5598,00.html. Acesso em 14/07/2008, 15:38 hrs. 
13 http://www.conjur.com.br/2007-set-14/trabalhador_bermuda_faz_juiz_suspender_audiencia. Acesso em 
14/07/2008, 15:47 hrs. 
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Justiça. Na JFRN existe ainda uma placa afirmando que não é permitida a entrada de homens 
trajando bermuda e mulheres com “saias curtas”. Suponhamos que determinado indivíduo 
seja extremamente pobre e possua apenas uma única calça comprida. Imaginemos ainda que, 
por determinado motivo, o indivíduo em questão não possa utilizar aquela calça (está suja, foi 
furtada etc.) e se dirija até a JFRN, trajando uma bermuda, para acompanhar seu processo 
que tramita naquele local. Simplesmente será impedido de adentrar no fórum. 

Não há dúvidas que todos devem observar regras básicas de comportamento, se 
vestindo, quando possível, de forma adequada para cada situação. Todavia, o acesso à justiça 
é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal e não pode ficar refém de 
caprichos indumentários. No exemplo dado (e já tivemos oportunidade de presenciar tal fato), 
o jurisdicionado ficou sem acesso ao fórum, devendo retornar posteriormente quando 
estivesse vestido “adequadamente”. Segundo os funcionários do fórum, existem calças e saias 
disponíveis para os que não vão vestidos de forma adequada, mas, nesse dia, para a tristeza 
do jurisdicionado, a calça não se encontrava na recepção. Seria a dignidade da Justiça 
frontalmente atingida se um cidadão entrasse no fórum com uma bermuda? Vale salientar 
que o fórum foi construído com dinheiro público, ou seja, pago pelo próprio indivíduo 
impedido de entrar. Para os excluídos não há justiça, há desprezo, como lembra AGUIAR 
(2004, p. 14): 

...temos a presença marcante dos excluídos de todo o gênero, parcela importante 
absolutamente ignorada pelo direito, já que não tem importância patrimonial ou 
econômica, sendo considerada como um conjunto de não-seres humanos, de coisas, 
que por essa razão não são contemplados como sujeitos pela juridicidade, que não 
tem qualquer proposta para eles a não ser o desprezo. 

Enquanto isso, a remuneração inicial de um juiz federal é de R$ 21.766,1514 e, segundo 
o artigo 42, inciso V da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, uma das “penas” disciplinares 
aplicáveis aos magistrados é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço, ou seja, a “punição” é continuar sendo sustentado com dinheiro público, 
sem trabalhar. 

Para agravar o quadro, críticas à atuação dos magistrados são vistas como descabidas. 
Quando, em 2003, o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que era necessário “abrir 
a caixa preta do Judiciário”, a gritaria foi geral entre os magistrados, cuja histeria resultou com 
o pronunciamento de Lula, que se explicou oficialmente sobre suas afirmações15. Em 
setembro do corrente ano, a corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Eliana 
Calmon, afirmou que há "bandidos escondidos atrás da toga", defendendo investigações e 
punições mais severas para magistrados criminosos. O presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Cezar Peluso disse que tais declarações eram levianas e desacreditavam o Poder 
Judiciário perante à sociedade16. 

Os citados episódios são exemplos claros que demonstram a face oculta da justiça 
brasileira e que comprovam que o Poder Judiciário não está acima do bem e do mal. Não é 
intocável. Comete erros graves. Como órgão integrante do Estado, está sujeito à fiscalização. 
Qual o interesse em esconder a banda podre da justiça? Só pode ser a necessidade de querer 

                                                           
14 http://www.trf5.jus.br 
15 http://www.conjur.com.br/2003-jun-02/stf_encerra_processo_caixa-preta_judiciario? 
16 http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/09/em-nota-cnj-diz-que-declaracoes-de-corregedora-sao-
levianas.html 
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sustentar a (falsa) imagem de um Poder incorruptível, bem como manter a aura de um Poder 
inquestionável, como lembra AGUIAR (1990, p. 106): 

Quem ocupa um cargo relevante na ordem estabelecida deve ser respeitado, tratado 
pelos títulos próprios, havendo a possibilidade de alguém, que desrespeite as regras de 
tratamento, ser condenado a crime específico de desrespeito à autoridade legalmente 
constituída: o desacato. Mesmo que essa autoridade tenha sido imposta, mesmo que 
deixe um rastro de sangue e crueldade por onde passe, mesmo que promova a 
pauperização de um povo, ela, legalmente, deverá ser reverenciada e respeitada pelos 
que se encontram sob seu jugo até o dia em que “por força maior” ela for derrubada. 

Não acreditamos que os membros do Poder Judiciário precisem “sair à rua” para 
conhecerem a legião de jurisdicionados que são vítimas do descaso de todos os Poderes da 
República, inclusive do Poder Judiciário. O fato é que o Poder Judiciário somente “conhece” 
esses indivíduos quando quer. 

Obviamente que não se trata de atribuir ao Poder Judiciário toda a culpa pelas mazelas 
desse país. Seria irresponsabilidade e ignorância ter tal postura. Sabemos que o Poder 
Judiciário é composto, em sua maioria, por pessoas que desempenham suas funções dentro 
da legalidade e da ética. Trata-se aqui de desconstruir um discurso que quer colocar o 
Judiciário acima dos demais Poderes, como se aquele (Judiciário) fosse o único Poder 
inatingível pela corrupção e pela soberba. Todos os órgãos têm sua parcela de culpa em fazer 
do Brasil um monumento à negligência social, como assevera PASSOS17: 

Não é só o Poder Judiciário que se coloca acima do bem e do mal, olhando apenas para 
seu próprio umbigo, em termos de responsabilidade. É também o Legislativo, que se 
imuniza a todo controle social, protegendo-se com a mera participação popular 
periódica das eleições, encabestrando o eleitor num sistema partidário e num 
processo eleitoral moldados para possibilitar a invulnerabilidade dos interesses 
hegemônicos. É o Executivo, com um poder de cooptação, corrupção e contenção que 
só não funciona quando nas mãos de incompetentes absolutos ou loucos manifestos. É 
um Tribunal de Contas adredemente organizado para não ser tribunal, nada julgando, 
nem fazendo contas de nada, nada fiscalizando. É um Banco Central dependente, 
posto a reboque do Executivo e das pressões econômicas do empresariado nacional. É 
um Ministério Público que se auto-erigiu em “ombudsman”, corporativamente 
legitimado, como se fosse a instituição um “útero" paridor de legitimações. É uma 
Polícia Federal e uma Polícia Civil, ao lado de uma terceira, a Polícia Militar, todas 
senhoras de seus narizes, petulantes, exigentes, arbitrárias, fiscalizando e investigando 
todos e sem que nenhum segmento da sociedade possa fiscalizá-las ou investigar-lhes 
os desmandos. É um sindicalismo com o privilégio de se manter mediante contribuição 
forçada de não sindicalizados, decidir sem representatividade, representar sem 
legitimidade, dispensado da competição, da doutrinação e da arregimentação, pelegos 
democráticos deste Brasil inventado em 1988. São os meios de comunicação, que se 
autocanonizaram, e no altar convocam a Nação para orar suplicante, que eles velarão 
pelo bem de todos, contanto que não tenham que prestar contas a ninguém e possam 
construir seus poderosos grupos econômicos infiltrados em todos os setores 
produtivos do país a serviço de cujos interesses manipulam a opinião pública, em 
nome da liberdade de "desinformação''. É uma Universidade "autônoma'', 
inteiramente livre para deixar deteriorar os seus serviços, manipular concursos, 
efetivar analfabetos, promover greves, desestimular a criatividade e a pesquisa 
cientifica. São as Forças Armadas "olímpicas", mais fechadas e impenetráveis que 
aquela caixa excepcionalmente protegida por outras mil caixas maiores e mais 
resistentes, em que se abrigava a vida do gigante, no conto infantil. 

                                                           
17 Cidadania Tutelada. Disponível em http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-5-JANEIRO-2006-
CALMON%20PASSOS.pdf. Acesso em 20/07/2008, 16:57 hrs. 
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Entretanto, destacamos apenas aspectos relativos ao Poder Judiciário por este ser 
parte do nosso objeto de estudo. 

Deve, portanto, o Poder Judiciário abrir os olhos para os problemas da classe oprimida, 
assumindo parcela da sua responsabilidade no processo de degradação dos desfavorecidos e 
agir no sentido de minimizar os problemas sociais, como deseja Damásio Evangelista de JESUS 
(2002, p. 5): 

Themis, a deusa grega da Justiça, filha de Urano e Gaia, sem venda, era representada 
portando uma balança na mão direita e uma cornucópia na esquerda. Símbolo da 
ordem e do Direito divino, costumava-se invocá-la nos juramentos perante os 
magistrados. Por isso, consideravam-na a Deusa da Justiça. A venda foi invenção dos 
artistas alemães do século XVI, que, por ironia, retiraram-lhe a visão. A faixa cobrindo-
lhe os olhos significava imparcialidade: ela não via diferença entre as partes em litígio, 
fossem ricos ou pobres, poderosos ou humildes, grandes ou pequenos. Suas decisões, 
justas e prudentes, não eram fundamentadas na personalidade, nas qualidades ou no 
poder das pessoas, mas na sabedoria das leis. Hoje, mantida ainda a venda, pretende-
se conferir à estátua de Themis a imagem de uma Justiça que, cega, concede a cada 
um o que é seu sem conhecer o litigante. Imparcial, não distingue o sábio do 
analfabeto; o detentor do poder do desamparado; o forte do fraco; o maltrapilho do 
abastado. A todos, aplica o reto Direito. Mas não é essa a Justiça que eu vejo. Vivo 
perante uma Justiça que ouve falar de injustiças, mas, por ser cega, não as vê; que, 
sufocada pelo excesso da demanda, demora para resolver coisas grandes e pequenas, 
condenando-se pela sua própria limitação. Uma Justiça que, pobre e debilitada pela 
falta de recursos, não tem condições materiais de atualizar-se. Uma Justiça que quer 
julgar, mas não pode. Essa não é a minha Justiça. Minha Justiça não é cega. É uma Lady 
de olhos abertos, ágil, acessível, altiva, democrática e efetiva. Tirando-lhe a venda, eu 
a liberto para que possa ver. Por não ser necessário ser cego para fazer justiça, minha 
Justiça enxerga e, com olhos bons e despertos, é justa, prudente e imparcial. Ela vê a 
impunidade, a pobreza, o choro, o sofrimento, a tortura, os gritos de dor e a 
desesperança dos necessitados que lhe batem à porta. E conhece, com seus olhos 
espertos, de onde partem os gritos e as lamúrias, o lugar das injustiças, onde mora o 
desespero. Mas não só vê e conhece. Age. A minha, é uma Justiça que reclama, chora, 
grita e sofre. Uma Justiça que se emociona. E de seus olhos vertem lágrimas. Não por 
ser cega, mas pela angústia de não poder ser mais justa. 

Contudo, até que esse dia chegue, a verdade será uma só: o sistema jurídico, não 
raramente, dos seus membros até a sua arquitetura, machuca, humilha e domestica as classes 
subalternas, incutindo em seus indivíduos uma sensação de não auto-reconhecimento como 
detentores de direitos. É um sistema que, atrás da cortina da ideologia da igualdade, promove 
o adestramento dos gestos e das posturas, macula a identidade dos indivíduos e assegura a 
subserviência como regra de comportamento. 

Todos os três Poderes são essenciais ao correto funcionamento da democracia. 
Todavia, assim como grande parte do Executivo e do Legislativo, o Poder Judiciário brasileiro 
ainda não saiu totalmente à rua. 
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A INFLUÊNCIA DA POBREZA E DA EDUCAÇÃO NA RENDA PER CAPITA DOS 
MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE Á LUZ DA ESTATÍSTICA  

RESUMO 

O presente trabalho, através do auxilio de uma 
analise estatística, estudar as relações 
existentes entre as variáveis “educação”, 
“desigualdade”, e “renda” que foram coletadas 
em cento e sessenta e um, dos cento e sessenta 
e sete municípios do estado do Rio Grande do 
Norte, em diferentes anos, porém seguidos e 
pertencentes a uma mesma linha estadual de 
política. Sendo utilizados os índices: Gini de 
2003, o IDEB de 2009 e o PIB  
 
 

 
 
Per Capita de 2008, ambos os mais atuais. 
Como resultado geral, obtivemos que as 
variáveis analisadas entre si não possuem altas  
correlações umas com as outras. No entanto 
encontramos municípios que possuem 
desempenhos parecidos em termos de 
educação e renda. Também observamos que no 
Estado do Rio Grande do Norte, os municípios 
vêm tendendo a uma homogeneidade de 
educação comprovados pelos índices bastantes 
parecidos do IDEB.  

Palavras-chaves: Estatística, Educação, Desigualdade, Renda, Rio Grande do Norte. 
 
 

THE INFLUENCE OF POVERTY AND EDUCATION IN PER CAPITA INCOME OF 
MUNICIPALITIES OF RIO GRANDE DO NORTE TO LIGHT OF STATISTICS 

 
 

 
 

 
ABSTRACT 
 
The this study, through the aid of a statistical 
analysis to study the relationship between the 
variables "education" and "inequality" and 
"income" that were collected in one hundred 
and sixty-one, one hundred and sixty-seven 
municipalities of Rio Grande do Norte, in 
different years, but followed and belonging to 
the same line of state policy. As used indexes: 
Gini 2003, IDEB 2009 and GDP Per Capita, 2008, 

both the most current. As a general result, we 
found that the variables together do not have 
high correlations with each other. However we 
find that municipalities have similar 
performances in terms of education and 
income. We also observe that the state of Rio 
Grande do Norte, municipalities have tended to 
homogeneity as evidenced by the education 
levels of IDEB look alike.  

 
Keywords: Statistics, Education, Inequality, Income, Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

No dia-a-dia das pessoas e nas mais diferentes atividades, é comum ter que descrever 

fenômenos, comportamentos e preferências, comparar medidas, detectar relações, 

diagnosticar situações, prever as formas como determinados eventos se distribuem, as 

conseqüências de certo conjunto de ações, planejar o que fazer para que certo evento 

ocorra e buscar as soluções que atendam a necessidades particulares ou coletivas, 

estimular valores e propriedades populacionais, escolher o modelo que melhor 

descreva determinado conjunto de dados e determinar a razoabilidade das diferenças 

entre parâmetros resultantes de conjuntos distintos. E, para tanto, é comum recorrer à 

Estatística. Segundo Pereira (1997), a Estatística pode ser considerada a tecnologia da 

ciência, auxiliando a pesquisa desde o seu planejamento até a interpretação dos 

dados. 

Com a intenção de unir a prática e o conhecimento teórico adquirido em sala de aula 

no decorrer do semestre 2011.1, da disciplina de Estatística Aplicada – do curso 

Tecnologia em Comércio Exterior, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte --, a pesquisa será desenvolvida com base nos métodos 

empregados na disciplina para analisar de que forma as variáveis Educação, 

Desigualdade e Renda podem se relacionar entre si, demonstrando o poder de 

influência que elas podem exercer umas nas outras. Dessa forma, serão utilizados 

dados referentes a 161 (Cento e sessenta e um) dos 167 municípios do estado do Rio 

Grande do Norte, ficando de fora, por falta de dados mais concretos em relação às três 

variáveis, os seguintes municípios: Almino Afonso; Barcelona; Francisco Dantas; Jundiá; 

Lucrecia e Paraná. É importante destacar também que devido à insuficiência de 

amostras de dados concomitantes anualmente, estes foram coletados de diferentes 

anos, porém seguidos e pertencentes a uma mesma linha estadual de política. Sendo o 

índice Gini de 2003, o IDEB de 2009 e o PIB Per Capita de 2008, ambos os mais atuais. 

Dos quais os dados do índice Gini e do PIB Per Capita foram extraídos do IBGE e os 

dados do IDEB coletados do próprio site do ideb e inep. 

O trabalho foi subdividido em Contextualização e Problemática, Metodologia, Analise 

das Variáveis, Análise dos Resultados, Considerações Finais e Referências. 
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METODOLOGIA 

Os métodos e as técnicas utilizadas para atender a todas as necessidades do estudo 

foram às seguintes caracterizações de pesquisa: exploratório-descritiva, a forma de 

estudo de caso e com base em fontes bibliográficas e documentais. E também com o 

auxilio do meio digital – Internet. 

A pesquisa aplicada demonstra ter um caráter exploratório, pois segue os princípios de 

Marconi e Lakatos (2008) a investigação desenvolve um aumento da familiaridade do 

pesquisador com o tema, com a possível hipótese da realização de uma pesquisa 

futura. 

Mas para que essa pesquisa exploratória aconteça é preciso segundo Andrade (2003) o 

primeiro passo para chegar ao trabalho cientifico é proporcionar maiores informações 

sobre determinado assunto, não adianta apenas falar sobre o trabalho, mais sim 

facilitar a definição os objetivos, descobrir um novo tipo de pesquisa, pois vai ser 

através das pesquisas exploratórias que vai se desenvolver uma boa pesquisa. 

Já com relação ao seu caráter descritivo, O tipo de pesquisa que se classifica como 

"descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as 

práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas 

com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2007). 

A coleta de dados seguiu a partir de um estudo de caso sobre os índices – “educação”, 

“desigualdade” e “renda”. Todos relacionados ao estado do Rio Grande do Norte. 

Também tivemos o auxilio de livros, pesquisas e documentos, retirados da Internet. 

Os métodos utilizados na pesquisa foram responsáveis pela organização da 

apresentação, análise e interpretação dos dados. Nos dois primeiros, a Estatística 

Descritiva foi à técnica utilizada que compreende, segundo SPIEGEL apud MEDEIROS 

(2010), “distribuição de freqüência, moda, média, mediana, desvio-padrão, coeficiente 

de variação”. Já os últimos – análise e interpretação -, se valeram da técnica de Análise 

de Correlação que, de acordo com SPIEGEL apud MEDEIROS (2010), contempla 

“diagrama de dispersão, coeficiente de correlação e grau de explicação”. 
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EDUCAÇÃO, DESIGUALDADE E RENDA 

Educação, segundo FREIRE (1996) Não deve ser uma mera transmissão de 

conhecimento, mas criar uma possibilidade do educando construir o seu próprio 

conhecimento baseado com o conhecimento que ele trás de seu dia-a-dia familiar. 

As condições ou reflexões até agora feitas vêm sendo 
desdobramento de um primeiro saber inicialmente apontado como 
necessário a formação docente, numa perspectiva progressista. 
Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 
(FREIRE 1996 p 47) 

O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos 

de desigualdades, desde desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até 

desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade 

econômica – a mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, 

dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um 

cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados da 

ONU, em 2005 o Brasil era a 8º nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que 

mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 

0,52 (quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém esta ainda é gritante. 

A renda per capita é o resultado da soma de tudo que é produzido em uma nação no 

ano, em geral os países expressam a renda per capita em dólar, que no caso é a moeda 

referência no mundo, para realizar comparações entre os países. Para conceber a 

renda per capita de um país é preciso dividir o PIB pelo número de Habitantes, o 

resultado é a renda per capita, que corresponde ao valor das riquezas que caberia a 

cadapessoa.  

 

Hoje, no Brasil, cerca de 49 milhões recebem até meio salário mínimo per capita, cerca 

de 54 milhões de brasileiros não possuem rendimento, esses são considerados pobres. 

As disparidades são explícitas entre regiões e estados brasileiros, no nordeste 51% da 

população vive com até meio salário mínimo, ao contrário da região sudeste que é de 

apenas 18%. Outra desigualdade está entre homens e mulheres, pois as mulheres são 

em média mais pobres que os homens. Hoje no Brasil a renda per capita é de 8.020 
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dólares, quase a metade da Argentina com 12.460 dólares, isso conforme dados do 

FMI e do Banco Mundial. 

Ainda que disparidades regionais continuem gritantes, o Brasil ficou menos desigual na 

década passada. A divulgação dos dados do Censo Demográfico do IBGE esmiúça como 

o movimento afetou as cidades. 

A comparação da renda média domiciliar per capita em 2000 e 2010 mostra, por 

exemplo, que municípios do Nordeste tiveram os maiores ganhos na renda por pessoa, 

destaque para o Rio Grande do Norte, que segundo os dados do Censo do IBGE, possui 

a melhor renda domiciliar per capita da região Nordeste entre 2000/2010. 

Como podemos observar a partir da leitura a respeito das três variáveis pesquisadas: 

Educação, Desigualdade e Renda, elas podem constatar a grande relevância para 

estudos/pesquisas a cerca de uma determinada população, pois nos fornece todos os 

aspectos necessários para saber a real situação daquela região estudada. Os principais 

aspectos para essa avaliação na região são os econômicos, educacionais e sociais.  

ANÁLISES A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO ESTATÍSTICO SOBRE O RIO GRANDE DO 

NORTE 

Apresentaremos agora os principais resultados extraídos da coleta de dados 

abrangendo 161 (Cento e sessenta e um) municípios norte-rio-grandenses. A exposição 

dar-se-á explanando inicialmente o IDEB, seguido pelo índice Gini e depois pelo PIB Per 

Capita. E, por último será exposta a correlação separada de cada um dos primeiros 

citados para com o terceiro. 

IDEB 

Os dados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foram organizados 

a partir de uma distribuição de frequência em 13 classes, conforme disponíveis junto a 

outros dados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
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2,30 I------- 2,53 7 4%
2,53 I------- 2,76 11 7%
2,76 I------- 2,99 21 13%
2,99 I------- 3,22 40 25%
3,22 I------- 3,45 23 14%
3,45 I------- 3,68 14 9%
3,68 I------- 3,91 21 13%
3,91 I------- 4,14 10 6%
4,14 I------- 4,37 5 3%
4,37 I------- 4,60 6 4%
4,60 I------- 4,83 1 1%
4,83 I------- 5,06 1 1%
5,06 I------I 5,30 1 1%

161 100%SOMA

Frequência %IDEB

 

                        Fonte: Dados Próprios 

Inicialmente podemos observar a partir da distribuição de freqüência que o Rio Grande 

do Norte apresenta taxas do IDEB bastante distribuída entre seus municípios, 

abrangendo diferentes valores entre eles. 

O valor da média é de 3,35 significando que a média dos municípios do RN possuir um 

IDEB em torno de 3,35. E os municípios que contém as maiores taxas de IDEB próximo 

da média são: Campo Redondo, Cerro Corá, Coronel João Pessoa, Encanto, Frutuoso 

Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Jacanã, Janduís, Lagoa Salgada, Lajes, 

Maxaranguapé, Messias Targino, Montanhas, Pau dos Ferros, Presidente Juscelino, 

Santana dos Matos, São Fernando, São Miguel do Gostoso, São Paulo do Potengi, São 

Rafael, Tibau do sul, Triunfo Potiguar e Vera Cruz – todos entre 3,3 e 3,4. 

No entanto o desvio padrão correspondeu a um total de 0,549205, permitindo uma 

correção no valor da média pra mais ou pra menos. Sendo assim, a média alterna entre 

um valor mínimo de 2,80 e um valor máximo de 3,90. Ainda foi observado que o 

coeficiente de variação foi de 16,38354. Com o este coeficiente podemos dizer que a 

média representa 83,62% dos dados, evidenciando uma considerável 

representatividade da média. 

Com a margem de erro para mais ou para menos da média, há uma equivalência de 18 

municípios abaixo da média e de 24 acima da média. Merecendo destaque para o 

município de São João do Sabugi que apresenta o melhor IDEB do RN com um valor de 
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5,3, sendo este um município que de acordo com o IBGE-2010 possui uma população 

de 5.914 habitantes. O ex-prefeito da cidade Elísio Galvão, que administrou durante 

2005-2008, declara que 

Nós investimos bastante na educação do município e fomos buscar 
investimentos estaduais, mas nada disso seria válido se não 
tivéssemos professores tão dedicados e comprometidos com o nosso 
município, assim como alunos que nos orgulham. Professores e 
estudantes sabujienses estão de parabéns. (São João do Sabugi, 
2011) 

Seguindo São João do Sabugi vem Acari com um IDEB equivalente a 5,0 e logo mais a 

cidade de Cruzeta com IDEB de 4,0. Em contrapartida, observou-se que os menores 

IDEB estão para os municípios de Espírito Santo, Parazinho, Pedro Avelino, Riacho da 

Cruz e Caiçara do Norte, ambos com um IDEB equivalente a 2,3. Podemos observar os 

melhores e menores índices do IDEB no mapa 1 que ilustra os melhores e os menos 

representativos IDBE’s do RN. 

 

MAPA 1 – Maiores e Menores IDEB’s do RN 

Ao partir para a análise da moda que foi de 3,2, significa que os municípios que mais 

possuem IDEB coincidentes são os que apresentam este índice de 3,2. Foram 

Pedro Avelino 

Parazinho 

Espirito Santo 

Acari 

Cruzeta 

São João do Sabugi 

Menores IDEB 

Maiores IDEB 
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contabilizados 19 municípios com esta característica, o que representa um percentil de 

11,8%. 

Já a mediana caracteriza-se com uma ferramenta que divide a amostra em duas partes 

iguais de 50%. Para os índices do IDEB a mesma correspondeu a 3,3, implicando que 

metade dos municípios possui IDEB abaixo de 3,3 e a outra metade acima deste valor. 

A assimetria dos dados equivale a 0,27. Esse valor sendo próximo de 0 (zero) indica 

que existe uma normalidade nos dados. O que indica que a distribuição esta próxima 

da realidade, conforme podemos observar no histograma do gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Histograma da Distribuição de Frequência do IDEB          

Fonte: Dados Próprios 

ÍNDICE GINI 

Os dados para o referido índice foram organizados numa freqüência de 13 classes que 

podem, ser vistos associados também a outros dados, na Tabela 2. 

Tabela 2: índice Gini 
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0,3 I------- 0,35 7 4%
0,35 I------- 0,36 10 6%
0,36 I------- 0,38 42 26%
0,38 I------- 0,39 24 15%
0,39 I------- 0,41 54 34%
0,41 I------- 0,42 13 8%
0,42 I------- 0,44 6 4%
0,44 I------- 0,45 1 1%
0,45 I------- 0,47 2 1%
0,47 I------- 0,48 1 1%
0,48 I------- 0,50 0 0%
0,50 I------- 0,51 0 0%
0,51 I-------I 0,53 1 1%

161 100%SOMA

Frequência %IDEB

 

Fonte: Dados Próprios 

Com um olhar sobre a frequência da distribuição dos dados, podemos inferir que a 

distribuição de renda apresenta-se diversificada entre os 161 municípios do RN 

utilizados na análise. No entanto percebemos que parte das cidades encontram-se 

numa classe (5° classe) que não refletem plena igualdade na distribuição de renda. Na 

verdade, nenhum município reflete a almejada igualdade de distribuição de renda em 

igual a zero 0. 

A média para o Índice Gini dos municípios foi de 0,394099, o que representa que a 

média dos municípios quanto a desigualdade de distribuição de renda é em torno de 

0.39. Entretanto, apesar de o RN apresentar uma considerável desigualdade na 

distribuição de renda, encontra-se em situação favorável quando comparado a média 

do índice gini do Brasil em torno de 0,56, sendo classificada pela ONU, em 2010, no 

relatório com o tema “Atuar sobre o futuro: romper a transmissão intergeneracional 

da desigualdade” como o terceiro país de pior índice gini. 

O desvio padrão que corrige a margem de erro para mais ou para menos foi igual a 

0,026363. Sendo assim, a média varia entre 0,37 e 0,42. Mesmo com essa margem, há 

um total de 17 municípios que apresentam distribuição de desigualdade de renda 

inferior a média e um total de 11 acima da desta medida. Tal disparidade encontra-se 

ilustrada mapa 3 . 
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MAPA 3 – Maiores e Menores Índices de Gini do RN 

Cabe especial atenção para o município de Viçosa que apresenta o menor coeficiente 

gini, seguido por Caiçara do Norte e Ipueira. É de extrema importância observar que 

esses são os três municípios que possuem uma melhor distribuição de renda no 

Estado. Fator este que pode dever-se no caso de Viçosa e Ipueira ao baixo número de 

habitantes destas cidades. Diferentemente destes municípios citados, tem-se Natal, 

Parnamirim e Caicó com os respectivos índices - 5,3; 0,48 e 0,47- representando as 

mais desiguais distribuições de renda do RN. Fator esse facilmente perceptível em 

Natal com as altas incidências de crianças e adultos em sinais pedindo ajuda financeira 

e/ou dormindo em ruas, enquanto há uma grande margem de empresários e lugares 

sofisticados super freqüentados diariamente requerendo um alto custo de vida para 

essas pessoas frequentantes. 

O coeficiente de variação foi de 6,689374. A partir dele se pode inferir que a média 

possui uma boa representatividade quanto a real situação dos dados retratando 

93,31% 

Caiçara do Norte 

Viçosa 

Ipueira 

Caicó 

Natal 

Parnamirim
 

Maiores Índices de Gini 

Menores Índices de Gini  
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Com base no instrumento moda que capta os dados que mais se repetem tem-se que 

o índice Gini mais comum entre as cidades é 0,4 que corresponde a um total de 29 

municípios, denotando uma notável desigualdade de repartição de renda. 

A distribuição do índice Gini quanto a mediana foi de 0,39 significando que metade dos 

161 municípios encontram-se abaixo desse valor ou que 50% dos municípios então 

com distribuição de renda superior a 0,39. 

A assimetria foi de -0,22382, significando uma normalidade nos dados próxima da 

realidade, representada no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Histograma da Distribuição de Frequência do índce Gini 

Fonte: Dados Próprios 

PIB PER CAPITA 

Os dados do PIB Per Capita foram organizados a partir de uma distribuição de 

frequência em 13 classes, conforme disponíveis junto a outros dados na tabela 3. 
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Tabela 3: PIB PER CAPITA 

PIB 
Frequência % 

PER CAPITA 

2.977,55 I------- 10.847,48 150 93,17% 

10.847,48 I------- 18.717,41 8 4,97% 

18.717,41 I------- 26.587,34 2 1,24% 

26.587,34 I------- 34.457,27 0 0,00% 

34.457,27 I------- 42.327,20 0 0,00% 

42.327,20 I------- 50.197,13 0 0,00% 

50.197,13 I------- 58.067,06 0 0,00% 

58.067,06 I------- 65.936,99 0 0,00% 

65.936,99 I------- 73.806,92 0 0,00% 

73.806,92 I------- 81.676,85 0 0,00% 

81.676,85 I------- 89.546,78 0 0,00% 

89.546,78 I------- 97.416,71 0 0,00% 
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97.416,71 I------I 105.286,64 1 0,62% 

SOMA 161 100% 

                        Fonte: Dados Próprios 

Inicialmente podemos observar a partir da distribuição de freqüência, que o Rio 

Grande do Norte apresenta um PIB Per Capita bastante diversificado entre seus 

municípios. 

A média de PIB Per Capita é de R$ 6020,07, significando que a média de PIB (por 

cabeça) por município é em torno deste valor. Os municípios que apresentaram os 

PIB’s Per Capita mais próximos da média são: Açu, Caicó, Currais Novos, Pau dos 

Ferros, Serra do Mel, Tibau do Sul, Upanema, São José do Seridó e São Bento do Norte 

– todos entre R$ 5.500,00 e R$ 6.500,00. 

Com relação ao desvio padrão, o mesmo correspondeu a R$ 8.644,82, permitindo uma 

correção no valor da média para mais ou para menos. Sendo assim, a média alterna 

entre um valor mínimo de R$ 2.624,75 e um valor máximo de R$ 14.664,89. Ainda foi 

observado que o coeficiente de variação foi de 143,60. 

Com a margem de erro para mais ou para menos da média, há uma equivalência de 

134 municípios abaixo da média e de 27 acima da média. Podemos observar através 

desses dados que há uma enorme disparidade com relação aos municípios de menor e 

maior PIB Per Capita. Destacamos o município de Guamaré que apresenta o maior PIB 

Per Capita do RN, com um valor de R$ 105.286,64. O alto valor do PIB deste município 

pode ser em grande parte justificado pelo mesmo ser um dos grandes produtores de 

petróleo do Estado, fator este que lhe proporcionou considerável desenvolvimento.   

Seguindo Guamaré vem Porto do Mangue com um PIB Per Capita equivalente a R$ 

33.977,18 e logo mais a cidade de Areia Branca com PIB de R$ 19.397,07. Em 

contrapartida, observou-se que os menores PIB’s estão localizados nos municípios de 

Serra de São Bento, Espirito Santo, Lagoa de Pedras, Afonso Bezerra e Montanhas, 

sendo o menor deles no valor de R$ 2.977,55 (Serra de São Bento), o que demonstra 
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uma imensa disparidade com relação a Guamaré – R$ 102.309,09 de diferença entre 

eles. 

Podemos observar os melhores e menores PIB’s Per Capita no mapa 5 que ilustra os 

mais e os menos representativos PIB’s do RN.  

 

MAPA 5: Maiores e Menores PIB’s do RN 

Com relação à moda, não obtivemos resultados concretos deste fator, pois nenhum 

dos municípios apresentou PIB Per Capita com valores coincidentes, apenas 

apresentaram valores próximos. 

Tomando como a base a mediana, uma ferramenta que divide a amostra em duas 

partes iguais, a mesma correspondeu a R$ 4.259,39, demonstrando que metade dos 

municípios possui PIB abaixo de R$ 4.259,39 e a outra metade acima deste valor. 

A assimetria dos dados equivale a 0,7. Esse valor sendo próximo de 0 (zero) indica que 

existe uma normalidade nos dados, o que indica que a distribuição esta próxima da 

realidade. No caso do PIB Per Capita, a assimetria ficou relativamente alta, pois o 

cálculo foi feito como se a moda possuísse valor 0 (zero), já que os municípios não 

apresentam valores semelhantes em seus PIB’s, conforme podemos observar no 

histograma do gráfico 6. 

Areia Branca Porto do Mangue 

Guamaré 

Serra de São Bento 
Montanhas 

Espírito Santo 
Lagoa de Pedras 

Piores PIB ‘s 

Melhores PIB’s 

Afonso Bezerra 
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Gráfico 6:  Distribuição de Frequência do PIB Per Capita  

Fonte: Dados Próprios 

CORRELAÇÕES 

Após a exposição de cada variável separadamente, agora apresentaremos elas 

correlacionadas, o que atinge o objetivo alvo de nossa problemática visando observar 

se o IDEB ou Índice Gini ou ambos interferem ou não no PIB Per Capita. Primeiramente 

serão correlacionados: 

- IDEB (X) e o PIB Per Capita (Y); 

E depois serão associados: 

- Índice Gini (X) e o PIB per capita (Y). 

 

IDEB X PIB PER CAPITA 

À medida que correlacionamos o IDEB (X) com o PB Per Capita (Y) obtivemos a 

correlação de 0,075477. Foi uma correlação baixíssima, muito próxima de zero, 
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significando que o IDEB pouco ou quase nada interfere na constituição do PIB Per 

Capita. 

Podemos constatar isso no diagrama de dispersão que denota está baixa correlação e 

apresenta os dados dispersos. 

 

Gráfico 7 - Diagrama de Dispersão da Correlação entre IDEB X PIB Per Capita 

Fonte: Dados Próprios 

ÍNDICE DE GINI X PIB PER CAPITA 

À medida que correlacionamos o Índice de Gini (X) com o PIB Per Capita (Y) obtivemos 

a correlação de - 0,04643. Foi uma correlação baixíssima, chegando a ser abaixo de 

zero, significando que o Índice de Gini pouquíssimo ou quase nada interfere na 

constituição do PIB Per Capita. 

Podemos constatar isso no diagrama de dispersão que denota está baixa correlação e 

apresenta os dados dispersos. 

2128



SILVA, SANTOS, ROBERTO & TACCONI (2011) 
____________________________________________________________________________ 

 

Gráfico 8 - Diagrama de Dispersão da Correlação entre Índice de Gini X PIB Per Capita       

Fonte: Dados Próprios 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Tal como já foi inferido, a análise dos resultados nos permite concluir que ambas as 

correlações foram consideradas baixas, o que implica numa baixa ou ausente 

participação do Índice Gini ou do IDEB na composição do PIB Per Capita para os 

municípios do RN. 

O PIB Per Capita não foi explicado pelos citados índices, cabendo esta influência a 

outros fatores que, possivelmente, pode ser devido à estrutura econômica e financeira 

das cidades, a geração de empregos, ao numero populacional e outros. Constatamos 

que Guamaré que é cidade do RN de maior PIB Per Capita, atinge tal posição em 

virtude principalmente de sua alta produção de petróleo.  

Apesar de não ter ocorrido alta correlação entre as variáveis analisadas, percebemos 

que dos 18 municípios que tiveram abaixo da média do IDEB, há um que também está 

abaixo da média quanto a distribuição do PIB Per Capita – Espírito Santo, 2,3 IDEB e 

3.125,71 PIB Per Capita. 
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Notamos também praticamente toda a região do alto oeste do Estado não apresenta 

destaque entre os melhores índices assim como também se ausenta entre os menores 

índices estudados. 

Outro dado de suma importância observado foi que no Estado do Rio Grande do 

Norte, os municípios vêm tendendo a uma homogeneidade de educação comprovados 

pelos índices bastantes parecidos do IDEB. Fator este que pose se dever às políticas de 

educação inseridas concomitantes ao período analisado que vem a suprir efeitos. 

Como forma de complementação ao nosso trabalho, sugerimos outros estudos que: 

- analisem outras variáveis que possam vir a interferir no PIB Per Capita; 

- façam um estudo elaborado da contribuição das classes econômicas do estado para a 

formação da Renda per Capita do Estado, especulando suas determinantes; 

- analisem as políticas educacionais do Rio Grande do Norte. 
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RESUMO  
A agricultura urbana consiste no cultivo de vegetais e 
criação de animais domésticos (incluindo a criação de 
peixes) dentro dos limites (agricultura intra-urbana) ou 
na imediata periferia (agricultura periurbana) de uma 
cidade, visando principalmente a produção de alimentos 
para os seus habitantes. É uma prática difundida 
mundialmente, tanto nas grandes metrópoles quanto 
nas cidades menores. Os estudos que analisem as 
características da agricultura urbana e periurbana (AUP) 
são escassos na região da grande Natal-RN e por isso 
desenvolvê-los assume importante papel para o correto 
gerenciamento dessa atividade, orientando também 
ações de pesquisas futuras, uma vez que, onde a AUP se 

estabeleceu com eficiência, desempenhou um papel 
muito importante na alimentação das populações 
urbanas, garantindo a sua sobrevivência. Este artigo 
objetiva propor um estudo que analise a viabilidade 
dessa prática, avalie o desenvolvimento e a 
produtividade da AUP, que analise também as 
características sócio-econômicas associadas aos 
agricultores que se dedicam ao cultivo de espécies 
olerícolas na região da grande Natal-RN.  
 
 

 
 
 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura urbana e periurbana. Espécies olerícolas. Grande Natal. Perfil sócio-
econômico.  
 

 
EXPLORATORY STUDY ABOUT THE SOCIO-ECONOMY AND PRODUCTIVITY CHARACTERISTICS OF 

URBAN AND PERIURBAN AGRICULTURE IN THE REGION OF NATAL-RN  
 

ABSTRACT  
Urban agriculture is the cultivation of vegetables and 
raising livestock (including fish farming) in the range 
(intra-urban agriculture) or in the immediate periphery 
(periurban agriculture) of a city, targeting mainly the 
production of food for their people. It is a common 
practice worldwide, both in large cities and small cities. 
Studies that analyze the characteristics of urban and 
periurban agriculture (UPA) are scarce in the region of 
Natal-RN and why develop them plays an important role 
for proper management of this activity, also directing 
the actions of future research, since where the AUP is 
established effectively, played a very important in the 
diet of urban populations, ensuring their survival. This 
article proposes a study examining the feasibility of this 

practice, evaluate the development and productivity of 
the UPA, which also analyzes the socioeconomic 
characteristics associated  with farmers engaged in 
cultivation of vegetable crops species in the region of 
Natal-RN.

 KEY-WORDS: Urban and periurban agriculture. Vegetables crops species. Region of Natal/RN. Socio-
economic profile.  
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ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS E PRODUTIVAS 
DA AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA NA REGIÃO DA GRANDE NATAL-RN 

 
1 INTRODUÇÃO 
  

A urbanização não planejada se apresenta como um dos principais problemas da 
humanidade. A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) (1999) estima que, para o ano de 2015, 
mais de 26 cidades em todo o mundo estarão com mais de 10 milhões de habitantes e que 
para alimentar essa população seria necessário importar pelo menos 6.000 toneladas de 
alimentos por dia. Dessa crescente urbanização, além do fornecimento de alimentos, resultam 
outros problemas como a preservação ambiental e a oferta de empregos.  

Atualmente em todo o mundo tem se detectado um aumento do número de 
residentes urbanos que se dedicam a atividades diretamente relacionadas a agricultura 
urbana, sendo esta atividade um fenômeno sócio-econômico consolidado. Segundo dados da 
FAO (1999), estima-se que 800 milhões de habitantes em todo o mundo participam de 
atividades relacionadas com esse tipo de agricultura as quais geram renda e produzem 
alimentos. 

A associação quase instantânea que é feita entre agricultura e meio rural pode levar a 
uma impressão de incompatibilidade entre agricultura e meio urbano, contudo ao mesmo 
tempo em que o urbano se expande no meio rural, este também se estende na periferia das 
cidades, em áreas em que subsistem algumas atividades agrícolas, beneficiadas com a 
proximidade do mercado urbano. Segundo a revista de agricultura urbana, esta atividade 
pode trazer inúmeras contribuições para os objetivos sociais, econômicos e ecológicos do 
desenvolvimento urbano sustentável. Contudo, o maior problema é o pouco ou nenhum 
reconhecimento dessa atividade o que não conta com nenhum apoio estrutural de legislação 
ou políticas municipais adequadas.   

No Brasil, esse fenômeno é facilmente identificável, tanto nas grandes e médias 
cidades como nas pequenas aglomerações urbanas, a exemplo da área metropolitana de 
Natal e, mais especificamente no espaço intra-urbano da cidade. A FAO define esse conjunto 
de atividades como Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) que se refere à produção agrícola 
e criação de animais, para fins de autoconsumo ou comercialização, dentro das cidades e nas 
suas periferias (FAO, 1999; Mougeot, 2000). Segundo Madaleno (2003), o cultivo de 
hortaliças, plantas medicinais, pomares domésticos e a criação de pequenos animais é muito 
comum, sobretudo nas cidades de países em desenvolvimento, proporcionando alimentos 
para cerca de 700 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente um quarto da população 
urbana mundial (FAO, 2005).  

Conceitualmente, a AUP caracteriza-se por dinâmicas sócio-econômicas e práticas 
agrícolas distintas, formada tanto pela produção hortícola estruturada para o abastecimento 
do mercado, que é denominado por Nugent e Egal (2000) como “indústria hortícola e 
graneleira, sendo situada em grande parte nas áreas periurbanas”, quanto “pela produção de 
subsistência das unidades domésticas pobres presentes nas áreas urbanas e periurbanas, 
onde a existência de terra e a pobreza criam a oportunidade e a necessidade”. Essa 
agricultura de subsistência, geralmente urbana, por vezes é realizada em quintais, mas 
também em áreas públicas ou privadas ocupadas de formas diversas.   
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Desse modo, essa atividade tem despertado um elevado e crescente interesse, tanto 
dos urbanistas quanto dos pesquisadores e responsáveis por elaboração de políticas públicas, 
na medida em que, onde se estabeleceu com eficiência a agricultura urbana desempenhou 
um papel muito importante na alimentação das populações urbanas, garantindo a sua 
sobrevivência. (FAO, 1999). O que nos desperta para um maior aprofundamento teórico dessa 
temática no sentido de elaborar uma proposta de intervenção nesta realidade esquecida pelo 
poder público e a partir de então contribuir para o aperfeiçoamento da prática da agricultura 
urbana. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA (AUP) 
 
2.1 AGRICULTURA URBANA 
 

Na definição mais usual, o principal elemento que define a agricultura urbana é o fato 
de ela estar integrada no sistema econômico e ecológico da cidade. Sobre esse aspecto é 
importante lembrar que a agricultura rural também está integrada a economia da cidade. 
Além desse aspecto, deve-se destacar que os dois tipos de agricultura se complementam. 
Nesse sentido, se essa dimensão da agricultura não for melhor compreendida, o conceito de 
agricultura continuará sendo pouco útil.  

Usualmente, as definições de agricultura urbana estão apoiadas no tipo de atividade 
econômica (processo produtivo), no tipo de produto, na localização, no tipo de área, no 
destino dos produtos e no sistema e escala de produção. Com base nesses elementos, a 
agricultura urbana pode ser definida como uma atividade realizada em pequenas áreas dentro 
de uma cidade ou em seu entorno (periurbano) e destinada à produção para a utilização e 
consumo próprio ou para a venda em pequena escala, em mercados locais. Na tentativa de 
diferenciá-la da agricultura rural, Roese (2003) destaca que a área disponível para o cultivo é 
muito restrita; o conhecimento técnico por parte dos agentes produtores envolvidos 
diretamente é escasso; não há possibilidade de dedicação exclusiva à atividade; normalmente 
a produção está destinada ao consumo próprio; há grande diversidade de cultivo e; a 
finalidade da atividade é distinta, pois normalmente não é requisito para a agricultura urbana 
a obtenção de lucro. 

Na análise de Mougeot (2000), em qualquer cidade e em qualquer momento, seus 
alimentos são produzidos por uma agricultura que é de caráter rural, periurbano e intra-
urbano, havendo a integração e complementaridade mútua em vários graus entre os três 
tipos. Neste sentido, a agricultura urbana pode ser definida como a prática agrícola dentro 
(intra-urbana) ou na periferia (periurbana) de centros urbanos, sejam eles pequenas 
localidades (vilas), cidades ou metrópoles onde se cultiva ou cria, processa e distribui uma 
variedade de produtos alimentícios ou não, (re)utilizando os recursos humanos e materiais, 
produtos e serviços que se encontram em e no entorno dessa zona e, em contrapartida, 
oferece recursos humanos e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana. 

Neste sentido, Santos (1993) argumenta que “o consumo produtivo rural não se 
adapta às cidades, mas, ao contrário, as adapta. Estas são chamadas a dar respostas 
particulares às necessidades das produções particulares, e daí a maior diferenciação entre as 
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cidades”. Isso se aplica, é claro para um determinado tipo de cidade e não pode ser tomado 
como regra geral para explicar a produção do espaço da cidade e do campo. 

Ademais, dentro da malha urbana existem ilhas de ruralidade “pura”. Assim, pode-se 
retomar a afirmação de que “a relación urbanidad-ruralidad no desaparece por tanto; por lo 
contrário: se intensifica”. Deve-se acrescentar que com a intensificação das relações torna-se 
cada vez mais difícil separar o rural do urbano, o que não significa que esses espaços não 
existam. Com isso, fica claro que cada vez menos as categorias de análise campo e cidade ou 
rural e urbano, tomados como dicotômicos e opostos não servem para explicar a organização 
espacial de um município, de uma região ou de um país. 

A questão conceitual da Agricultura Urbana passa pelo questionamento sobre o que há 
de próprio na agricultura urbana, para que ela seja considerada objeto de investigação e de 
políticas específicas. Nesse sentido, os principais elementos de definição da agricultura urbana 
são: os tipos de atividades econômicas desenvolvidas; as categorias e subcategorias de 
produtos (alimentares e não alimentares); característica locacional (intraurbano e 
periurbano); tipos de áreas onde é praticada; tipos de sistemas de produção e destino dos 
produtos e escala de produção (Mougeot, 2000 apud Machado e Machado, 2002). Embora 
haja muita controvérsia em torno do tema, o elemento mais comum nas definições sobre a 
agricultura urbana tem sido a localização em relação à proximidade das cidades (intra ou 
periurbana). Entretanto, não é a localização urbana que distingue a agricultura urbana da 
agricultura rural, senão o fato de que está integrada e interage com o ecossistema urbano. 
Como exemplo, podemos citar a possibilidade dos sistemas urbanos de produção agrícola 
apresentarem, como um destino nobre, a produção de resíduos orgânicos, tanto de origem 
doméstica quanto de áreas comerciais e industriais disponíveis em áreas urbanas, como 
padarias, açougues, cervejaria, bagaço de cana-de-açúcar, restos de cozinha, etc. 
 
2.2 AGRICULTURA PERIURBANA 
 

De acordo com Vale (2005), a delimitação rural/urbana torna-se ainda mais 
complicada, uma vez que se tem além da presença de “ilhas agrícolas urbanas”, situadas 
geralmente em terrenos que não teriam outro aproveitamento econômico, existe uma faixa 
de transição entre o tipicamente rural e o urbano.  

España (1991) apud Vale (2005) definiu o espaço periurbano como aquele 
caracterizado pela plurifuncionalidade, onde as características e os usos do solo urbano e rural 
coexistem e sofrem transformações sociais, econômicas e físicas.  

Pereira (2000) lembra que na França, utiliza-se a categoria periurbana também 
 

 [...] para designar comunidades rurais localizadas ao redor das 
cidades, onde seu crescimento é interpretado como alargamento 
das atividades urbanas, dando continuidade ao padrão anterior 
das migrações. Na categoria periurbana são incluídas as 
comunidades industriais com no mínimo 100 empregos industriais 
e uma empresa com no mínimo 20 assalariados.  

 
A agricultura periurbana diz respeito, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura),  

2135



 CARVALHO; RODRIGUES & GUIMARÃES (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 5 
 
 

 
[...] às unidades agrícolas situadas perto da área urbana que 
exploram intensivamente granjas comerciais ou semicomerciais, 
cultivando hortaliças e outros produtos hortícolas, criando frangos 
e outros animais, além de produzir leite e ovos (PEREIRA, 2000).  

 
As áreas periurbanas crescem cada vez mais nas cidades médias e grandes, mas em 

especial nas regiões metropolitanas e de acordo com Corellano (1998) existe no espaço 
periurbano uma subdivisão e uma justaposição em três tipos de espaço: a) os espaços 
naturais (com áreas recreativas que permitem o contato com a natureza); b) os espaços rurais 
(tendo como principal expressão a horticultura) e; c) os espaços urbanos (representados pelos 
bairros periféricos, com a presença de residências principais ou secundárias, instalações 
turísticas, distritos industriais, grandes infra-estruturas urbanas, etc.).  

A ocupação populacional dos espaços periurbanos ocorrida nos últimos anos, 
sobretudo nos países desenvolvidos, segundo España (1991) apud Vale (2005) tem como 
fatores principais: a) a saturação dos espaços urbanos; b) a degradação ambiental nas 
cidades; c) a relocalização do aparato produtivo; d) a generalização do transporte individual e; 
e) as novas preferências residenciais dos citadinos.  

Souza (2004) vê neste espaço uma mistura das "lógicas" rural e urbana de uso do solo. 
No caso da "lógica" rural, além da localização do terreno, o que determina o valor do solo 
também é sua fertilidade natural, enquanto que na urbana, o que importa é o uso do solo 
como suporte para as atividades (indústria, atividades terciárias, moradia, circulação, etc.).  

Ao ser incorporada ao espaço urbano, a terra rural torna-se cada vez mais valorizada 
economicamente, uma vez que antes sua negociação era feita em hectares e agora passa a ser 
em metros quadrados. A atividade agrícola desenvolvida nos espaços periurbanos encontra-se 
continuamente pressionada pela urbanização, e tende a modificar-se em relação ao custo e 
disponibilidade de recursos, às estruturas físicas à qualidade dos solos e, às condições de 
comercialização dos produtos; assim, a agricultura só poderá se intensificar nos poucos 
espaços disponíveis para o cultivo.   

Em geral, a AUP não consegue se estabelecer quando é impossível arcar com o custo 
da terra ou quando as áreas não podem ser cedidas gratuitamente. A prática da AUP ocorre 
muitas vezes em áreas inseguras, inclusive em espaços ocupados ilegalmente, arrendados a 
curto prazo e outras formas sujeitas a regimes precários. Conforme mostra a literatura 
pesquisada, quando essas formas, ou acordos, são possíveis, sua estrutura invariavelmente se 
mantém, pois a AUP pode ocupar de espaços que vão se alternando ao longo do tempo, 
mantendo-se entretanto os grupos de pessoas que a conduzem (Machado e Machado, 2004). 
 
2.3 BENEFÍCIOS E FATORES LIMITANTES À IMPLANTAÇÃO DA AUP 
 

A produção de alimentos dentro das cidades pode se dar em espaços abertos, públicos 
ou privados, e tem o potencial de aumentar a eficiência do uso da terra urbana possibilitando 
uma oferta contínua de alimentos e criar uma alternativa de renda e emprego para os 
habitantes associados a essa prática agrícola. 

As atividades agrícolas praticadas nas cidades, por serem basicamente dependentes do 
trabalho humano e, sobretudo por predominarem arranjos produtivos familiares, necessitam 
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muito menos do uso de operações mecanizadas, consumindo, portanto, menor quantidade de 
combustíveis fósseis, tanto para a produção como para a comercialização dos produtos, em 
função da proximidade com o mercado consumidor. 

A criação e a conservação de áreas verdes através da AUP são de grande valor estético, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Os espaços verdes ajudam a 
manter a diversidade biológica e a manutenção de ecossistemas saudáveis através da garantia 
de sobrevivência de elementos fundamentais como pássaros, insetos, minhocas e organismos 
do solo. Desempenham também uma importante função na redução da poluição do ar e na 
modificação do microclima urbano.  

Os principais benefícios ambientais da agricultura urbana são representados também 
pela reciclagem de resíduos sólidos e águas residuais, uma vez que as cidades produzem 
grandes quantidades de lixo e esgoto. As práticas de agricultura urbana podem absorver 
quantidades significativas de resíduos sólidos e líquidos, ajudando a reduzir os custos e 
problemas do manejo destes. A reciclagem das águas residuais possibilita a diminuição dos 
problemas causados pela descarga de esgoto em oceanos, rios, lagoas e canais.  

Contudo, apesar dos enormes benefícios socais e da sustentabilidade ambiental que 
podem ser proporcionadas pela prática da agricultura urbana, existem vários fatores 
limitantes e cuidados que devem ser considerados na prática dessa modalidade, para que a 
mesma não atue como poluidora do ambiente ou tenha os seus produtos contaminados. 

Para Zeeuw e Lock (2000) a AUP é geralmente uma atividade realizada como 
complemento de outra ocupação, que pode, dependendo do manejo, pode acarretar riscos 
para a saúde da população urbana se não for manejada e praticada de modo apropriado. As 
autoridades locais muitas vezes se negam a aceitar a prática da AUP em suas cidades por 
causa dos riscos à saúde que nela percebem. Uma das preocupações diz respeito à ocupação 
de espaços e áreas física e biologicamente instáveis, como florestas, terrenos íngremes e 
áreas desativadas de antigos lixões, por exemplo.  

A atividade agrícola urbana compartilha, com a população das cidades, os recursos ar, 
solo e água. Desta forma, há a possibilidade de mau uso da água distribuída publicamente, 
incluindo os seus desvios, desperdício e contaminação. O risco de contaminação dos 
alimentos produzidos é outra fonte de cuidados, uma vez que os solos utilizados para o 
plantio estão sujeitos à contaminação por organismos patogênicos e metais pesados, estes 
últimos principalmente nas áreas localizadas nas proximidades das rodovias e indústrias. 

Os produtos químicos utilizados na agricultura e liberados na atmosfera, como os 
pesticidas, também são outra fonte de contaminação do ar, solo e alimentos, sendo 
potencialmente danosos não só às pessoas, mas para outras espécies nos ecossistemas 
urbanos. Da mesma forma que na agricultura praticada no meio rural, a aplicação excessiva e 
imprópria de inseticidas, herbicidas e fertilizantes pode contaminar os alimentos, as plantas 
ornamentais, o solo, as águas superficiais e o lençol freático. 

A criação intensiva de animais é outra atividade que pode prejudicar os habitantes das 
cidades. A lixiviação de resíduos sólidos e líquidos pode promover a contaminação das águas 
sub-superficiais e os animais podem ser vetores de doenças transmitidas pela carne e pelo 
leite. Odores desagradáveis, ruídos e riscos de engarrafamentos no tráfego são outros 
problemas resultantes da criação de animais em ambientes urbanos densamente povoados.  
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O uso não regulamentado de resíduos sólidos não compostados ou de águas residuais 
não tratadas para fins de irrigação ou alimentação animal também constitui riscos à saúde e 
ao ambiente. A solução e/ou prevenção destes e de outros problemas potenciais decorrentes 
da prática da agricultura urbana incluem a combinação de informação, orientação, 
monitoramento, fiscalização e regulamentação, baseadas em estruturas legais e 
administrativas e em cooperação com os produtores urbanos.  

De acordo com Monteiro (2004) é necessário, criar estruturas que viabilizem o 
trabalho de extensão rural direcionada a responder as demandas específicas da AUP, 
disponibilizando técnicas e conhecimentos que garantam a segurança e a qualidade dos 
alimentos produzidos, e que possam ainda resultar em melhoria da fertilidade do solo e 
longevidade do ecossistema urbano.   

Portanto, para que as importantes metas de fornecimento de alimentos saudáveis e a 
baixo custo sejam alcançados pela agricultura urbana, os sistemas de produção devem ser tais 
que não promovam ou agravem os problemas de contaminação, tanto do ambiente quanto 
dos próprios alimentos, constituindo, primordialmente, métodos bem adaptados às condições 
locais.  

Responder ao desafio da AUP, quanto à sustentabilidade ecológica, requer para Barrs 
(1999) a melhoria da produtividade e fertilidade dos sistemas ecológicos, manutenção da 
diversidade genética e biológica das espécies e redução drástica de material e energia 
poluidoras consumidas no processo.  
 
2.4 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E A AUP EM NATAL/RN E REGIÃO 
 

Desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 
janeiro de 2004, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) vem 
promovendo, em parceria com os governos estaduais e municipais, a instalação de hortas e 
lavouras comunitárias, a criação de pequenos animais, a instalação de feiras e mercados 
populares e, também, pequenas agroindústrias comunitárias através do Programa de 
Agricultura Urbana e Periurbana respaldado na Lei nº 11.346/2006. 

A prática da agricultura familiar urbana e peri-urbana estimulada pelo MDS, além de 
melhorar a dieta alimentar das famílias e aumentar sua renda, exerce papel importante no 
uso do solo urbano e no cumprimento da função da terra, transformando desse modo, as 
cidades em regiões mais ecológicas e justas.  

Em Natal-RN, assim como em outras capitais brasileiras a prática da AUP apesar de sua 
significativa importância para centenas de famílias das áreas periféricas, não é reconhecida 
como uma atividade econômica oficial, sendo assim comumente desenvolvida como uma 
atividade marginalizada, sem fiscalização, assistência técnica adequada e causadora de 
inúmeros impactos ambientais sobre os recursos naturais necessários ao seu 
desenvolvimento. Segundo expõe Locatel,  

 
Mesmo não dispondo de dados precisos, pode-se afirmar que 
uma porcentagem significativa de famílias desenvolve atividades 
agrícolas nos quintais de suas casas, em terrenos baldios, as 
margens de vias públicas e de cursos d’água. Em alguns casos, 
essa produção não serve apenas para o autoconsumo, mas como 
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principal, e às vezes, única fonte de renda da família [...]. 
(LOCATEL, 2010) 

 
A AUP é entendida pela FAO (1999) como um fenômeno de importância crescente em 

quase todas as cidades, o que demanda informações mais amplas sobre o volume e tipo de 
alimento produzido, custo da produção, preço, mercados aos quais se destina, entre outros, 
para que sejam otimizadas as possíveis soluções e que se viabilizem alternativas para os 
problemas dela originados.  

Assim, os estudos que analisem as características dos sistemas de produção 
envolvidos, as relações sócio-econômicas e a comercialização na Agricultura Urbana e 
Periurbana assumem importante papel para o correto gerenciamento dessa atividade por 
parte de produtores e gestores municipais, orientando também ações de pesquisas futuras 
sobre AUP na região da grande Natal-RN. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sendo assim, tendo em vista a importância da atividade da AUP e a ausência de 
maiores formas de motivação, avaliação e gerenciamento, objetivamos nesse estudo avaliar o 
desenvolvimento e a produtividade da AUP e analisar as características sócio-econômicas 
associadas aos agricultores que se dedicam ao cultivo de espécies olerícolas na região da 
grande Natal-RN. De modo que essa prática seja amplamente valorizada e entendida 
enquanto atividade econômica regulamentada. Segundo o que foi acima exposto a AUP pode 
trazer importantes contribuições para os objetivos sociais, econômicos e ecológicos do 
desenvolvimento sustentável. Mas, para isso a AUP precisa ter um reconhecimento formal e o 
apoio estrutural da legislação e política municipais adequadas. Portanto, sem levar em conta o 
caráter conclusivo da pesquisa, pois ela ainda está em andamento, foi observando tamanha 
importância dessa atividade que objetivamos com essa proposta fomentar e incentivar o 
reconhecimento e ampliação da agricultura urbana e periurbana em Natal/RN e região. 
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RESUMO  
 

O presente trabalho tem por objetivo, analisar a 
queda nas exportações do estado do Rio Grande do 
Norte, mais especificamente entre o período que vai 
desde antes da crise de 2008 até o primeiro semestre do 
ano de 2011. Percebe-se que dentre outras causas que 
ocasionaram tal retração a crise mundial que fez com 
que houvesse uma oscilação cambial, bem como, fatores 
climáticos, a falta de investimento no setor industrial 
como também problemas logísticos. Para a pesquisa 
foram utilizados dados de caráter bibliográfico-
documental, indicadores numéricos para analisar o 
cenário em que se insere o estado frente à queda dos 

produtos norte rio-grandenses no comércio 
internacional, utilizaram-se também como fontes de 
consulta dados divulgados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comercio Exterior-MDIC. 
Várias constatações puderam ser feitas destacando-se 
que o estado potiguar segue o padrão nacional que é a 
dependência da exportação de produtos oriundos do 
setor primário e a falta de desenvolvimento no setor 
industrial. O investimento desta ultima, possibilitaria 
uma melhor diversificação de produtos diante da crise. 
 

 
 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Comércio internacional, exportações, Rio Grande do Norte, commodities, balança 
comercial. 

 

REASONS OF THE DECLINE OF EXPORTS IN RIO GRANDE DO NORTE  

ABSTRACT  
 

This study aims to analyze the decline in 
exports of Rio Grande do Norte, more specifically 
between the periods from before the crisis of 2008 until 
the first half of 2011. It is noticed that among other 
causes that led to this downturn that the global crisis 
had led to an exchange rate fluctuation, as well as 
climatic factors, lack of investment in the industrial 
sector as well as logistical problems. For research we 
used data from bibliographic and documentary 
character, numeric indicators to analyze the scenario in 

which the state is part of the products fall outside the 
northern Rio Grande in international trade, were also 
used as sources of query data from the Ministry of 
development, Industry and Foreign Commerce-MDIC. 
Several observations could be made highlighting the 
state RN follows the national standard which is the 
dependence on the export of products from the primary 
sector and lack of development in the industrial. The 
investment of the latter, would allow a better 
diversification of products before the crisis. 

 

 KEY-WORDS: International trade, exports, Rio Grande do Norte, commodities, trade balance. 
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INTRODUÇÃO 

 
Percebendo a queda das exportações do Rio Grande do Norte e o fraco desenvolvimento 

do setor exportador do estado no primeiro semestre de 2011, este trabalho tem como objetivo 
identificar as principais causas deste fenômeno considerando aspectos da economia regional e a 
intervenção de fatores internacionais.  
 Aqui são apresentados dados estatísticos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) que comprovam que as exportações potiguares tem sofrido queda. É 
relevante também neste trabalho mostrar os principais produtos atingidos e aqueles que 
demonstraram crescimento nas exportações. Algumas decisões de empresas frente a este 
cenário e as causas da queda das exportações também são apresentadas aqui. 
 Para a realização desta pesquisa foram analisadas estatísticas de comércio exterior no que 
se referem a valor das exportações, principais mercados de destino, composição das exportações 
por setores e principais produtos exportados. Também foram levadas em consideração questões 
como cambio e crise econômica. 
 Este estudo, portanto, possui caráter descritivo e deve contribuir para um melhor 
entendimento do quadro atual do setor exportador do Rio Grande do Norte em face das 
dificuldades encontradas por este e sua posição diante do mercado brasileiro.  
 
1 QUEDA DAS EXPORTAÇÕES POTIGUARES 
 
 De acordo com o relatório divulgado pelo MDIC em setembro de 2011, as exportações 
potiguares tiveram uma queda no valor exportado de 23,20% em relação ao mesmo período do 
ano passado, este número foi superado apenas pelo estado do Amazonas que registrou um 
decréscimo de 23,52% no valor de suas exportações. Nota-se também uma redução no volume 
das vendas potiguares ao exterior de 43,03%. A queda das exportações potiguares tem sido 
observada a partir de 2008 e continuam em declínio. 
 

 
Figura 1: Exportações e importações do Rio Grande do Norte 2007-2010 em US$ FOB 

 
O gráfico acima ilustra a queda em valor (US$) das exportações potiguares. Nota-se que o 

período de maior retração do setor exportador foi no ano de 2009, um dos principais motivos que 
justificam este fato é a crise mundial desencadeada em 2008. Em 2010, nota-se um crescimento 
modesto das exportações, entretanto, houve um aumento maior ainda das importações gerando 
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ao fim do ano um déficit de US$ -34.549. A razão do aumento das importações foi a aquisição de 
máquinas para a produção de energia eólica provenientes da Índia, a principal empresa 
importadora em 2010 foi a New Energy. 
  

 
Figura 2: Exportações e importações do Rio Grande do Norte 2010 - 2011 (janeiro – julho) US$ 

FOB 
 
 No primeiro semestre de 2011 nota-se que as importações continuam crescendo em 
relação às exportações conforme pode-se observar no gráfico. As exportações, em contrapartida, 
continuam em queda. Apenas neste período, a queda em valor registrada em foi de 23,20%.  A 
redução no valor das exportações potiguares foi significativa, pois ocorreu entre os principais 
produtos da pauta exportadora do estado, tais como o camarão, melão e banana. 
 
2 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 
 
 A pauta exportadora do Rio Grande do Norte é composta, em grande parte, de produtos 
oriundos de atividades econômicas do setor primário. Em 2011, no período de janeiro a outubro, 
os básicos corresponderam a 67,26% das exportações. Este número, entretanto, não pode ser 
visto como positivo. Por possuir pouco (ou nenhum) fator tecnológico em sua produção, ou seja, 
por não serem produtos com valor agregado, as exportações deste setor tornam-se dependentes 
de questões cambiais, aumento ou diminuição da oferta, condições de demanda de seus 
mercados consumidores e aos efeitos do clima, que pode tanto favorecer como prejudicar a 
produção. Nota-se que produtos como o camarão, castanha de caju e mel, por exemplo, sofrem 
variações constantemente influenciadas por fatores internos e externos.  
 
2.1 PRODUTOS QUE REDUZIRAM EXPORTAÇÕES 
 

A evolução das exportações do Rio Grande do Norte ao longo dos anos deu-se de maneira 
bastante irregular uma vez que houve grandes variações em volume e valor devido fatores 
externos e internos. Dentre os produtos que mais caíram, destaca-se o camarão. No período de 
2001 à 2005 as exportações de camarão tiveram um crescimento elevado chegando a superar em 
2005 produtos tradicionais como o melão e a castanha de caju, no entanto, a partir deste ano o 
camarão passou a sofrer várias queda consecutivas. 
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Figura 3: Exportações de camarão, banana e melão US$ FOB  

 
Um dos principais motivos que justificam a queda na exportação de camarão é a questão 

cambial. Com a valorização do real frente ao dólar americano as vendas deste produto ao exterior 
tornaram-se inviáveis. Em 2010, 95% da produção de camarão no estado foram destinadas ao 
mercado interno e em 2011, apenas no primeiro semestre, o valor exportado caiu 94,02% em 
relação a 2010. 

Quanto à fruticultura, a queda das exportações desta atividade teve início em 2008 devido 
às cheias do rio Piranhas/Açu, que inundou grande parte das áreas produtoras.  No município de 
Ipanguaçu, o mais afetado pelas cheias, estão localizadas as maiores empresas exportadoras de 
manga e banana do estado: a Del Monte Fresh Produce e Finobrasa Agroindustrial S/A. A 
inundação das áreas onde as frutas são cultivadas reduziu as exportações, principalmente da 
banana que registrou na balança comercial um decréscimo de 48,71% em relação a 2007. 

Não apenas a banana, mas também o melão, que liderava as exportações no estado desde 
2005, apresentou um decréscimo de 23,71% em 2008. De acordo com Segundo de Paula, Diretor-
Presidente do Comitê de Fitossanidade do Rio Grande do Norte (COEX) um dos motivos para a 
queda das vendas de melão no exterior é a diminuição do consumo da fruta na Europa, um dos 
principais compradores. As dificuldades apresentadas na logística potiguar também contribuíram 
para uma menor participação do produto na balança comercial do estado uma vez que grande 
parte da produção é escoada pelo porto de Pecém, no Ceará, onde é encontrada uma melhor 
infraestrutura e incentivos do governo. Em 2009 o efeito das inundações persiste reduzindo as 
exportações de melão em 29,77%, e a de bananas em 3,50%. O mamão e melancia também 
tiveram quedas nas exportações de 33,14% e 15,94% respectivamente.  

No primeiro semestre de 2011, as exportações registraram um valor menor do que o 
mesmo período do ano passado, os produtos com maior queda foram: banana, sal, cera vegetal e 
camarão. 

 
2.2 PRODUTOS QUE AUMENTARAM EXPORTAÇÕES 

 
Depois de anos de queda, em 2010 o melão deixa de ser o principal produto exportado 

apresentando um crescimento de apenas 0,14%, por outro lado aumentam as exportações de 
banana (26,88%), manga (12,75%) e melancia (13,73%). Em contrapartida, o mamão sofre queda 
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de 46,38%, a causa esta ligada à redução da produção da empresa Calimã. Juntas, Melão, Banana, 
Manga, Melancia e Mamão corresponderam por US$ 79.054.997 em valor exportado em 2010. A 
castanha de caju liderou as exportações potiguares em 2010 gerando um valor de US$ 
36.097.053. 

Quanto ao consumo de bordo, através de investimentos realizados pela Petrobras no 
estado, os combustíveis e derivados tem ganhado participação na pauta exportadora desde o ano 
de 2002.  

 

 
Figura 4: Exportações de castanha, mel, combustíveis para aeronaves e combustíveis 

para embarcação 
 
No período de janeiro a setembro de 2011, os combustíveis para embarcações e para 

aeronaves, os chamados consumo de bordo, tiveram um significativo aumento nas exportações 
em relação ao mesmo período do ano passado de 280,23% e 105,89% respectivamente.  

As exportações de mel, que caíram em valor 59,02% em 2010, tiveram aumento de 
154,75% no período de janeiro a setembro de 2011. A razão para a oscilação das exportações 
deste produto esta ligada, segundo produtores do município de Serra do Mel, aos efeitos 
climáticos. Em 2010 a escassez das chuvas foram responsáveis pela redução da produção pois 
afetou a vegetação da região, onde é encontrado o alimento das abelhas. A castanha de caju é 
atualmente o produto mais exportado do estado e apesar de queda de 1,59% no período de 
janeiro a setembro de 2011, a expectativa é que o ano feche com um aumento positivo do 
produto. 

 
3 PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO 
 

Os principais destinos das exportações potiguares são países membros da União Européia 
e os Estados Unidos. Entretanto, estes destinos tem apresentado queda no valor exportado nos 
últimos anos. Apesar disso, as exportações para estes países corresponderam a 66,80% do valor 
total exportado em 2010, o que revela uma concentração de mercados de destino colocando o 
setor exportador vulnerável às condições de demanda destes países. 

Por outro lado, nota-se que o Rio Grande do Norte tem intensificado o comércio com 
outros países. O valor das exportações do estado com a Ásia e Oriente Médio aumentaram 
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658,43% no período de janeiro a setembro de 2011. Para a China, principal comprador dos 
produtos brasileiros desde 2009, o aumento é de 299,27% e para a Índia, de 456,55%. A razão do 
aumento das exportações do Rio Grande do Norte para estes países pode ser justificada como 
uma nova alternativa de negócios frente à crise desencadeada na Europa. As vendas para União 
Européia tiveram redução no valor 13,10% nos nove primeiros meses de 2011.    
 
4 SITUAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Diante do cenário econômico atual, as empresas do Rio Grande do Norte voltadas para o 
mercado externo estão buscando maneiras para minimizar os prejuízos provenientes da queda 
nas exportações de seus produtos. No caso das empresas exportadoras de camarão, produto com 
maior índice de queda, estas passaram a investir no mercado interno, como é o caso da empresa 
Camanor, uma das maiores no segmento. Em 2005, a empresa chegou a exportar US$ 
11.594.087, porém, no primeiro semestre de 2011, a empresa não aparece nem mesmo entre as 
40 principais empresas exportadoras do estado. Outras empresas não resistiram à crise e 
fecharam as portas.  

O fechamento dessas empresas afeta tanto a economia como é responsável pelo 
desemprego de centenas de pessoas que trabalhavam na atividade. A produção de camarão 
gerava cerca de 12 mil empregos diretos no estado. O motivo para a comercialização do camarão 
atualmente estar voltada para o mercado interno é a oscilação do câmbio, principalmente diante 
da valorização do real em relação ao dólar.  A perspectiva de quem produz e de quem exporta o 
camarão e outros pescados é de que além dos créditos da lei Kandir, que os isenta do imposto 
sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) permitindo que  tenham maior 
competitividade  frente aos barcos internacionais, já que o custo do óleo diesel é a  maior 
despesa  de  armação de um barco de pesca , também seja obtida a isenção do PIS e COFINS para 
a venda e compra de insumos devido a sua limitação de exportações ao mercado europeu. 

O setor da fruticultura irrigada também espera incentivos governamentais, pois assim 
como o camarão, produtores de frutas, como a banana, por exemplo, sofrem com os efeitos do 
clima e cambio desfavorável. No caso do melão, o estado não é totalmente favorecido com as 
exportações desta fruta devido problemas de logística. Grande parte da produção de melão no 
Rio Grande do Norte é escoada pelo porto de Pecém, o que revela que também é necessária uma 
melhora significativa na infraestrutura do porto de Natal.  

No primeiro semestre de 2011, a principal empresa exportadora é a Usibras, produtora de 
óleos e castanhas, que teve um aumento no valor de suas exportações correspondente a 42,56% 
a mais do que o mesmo período do ano passado.  

 
5 RAZÃO DA QUEDA DAS EXPORTAÇÕES 

 
Diante do fraco desenvolvimento do setor exportador do Rio Grande do Norte nos últimos 

anos, através da análise das estatísticas de comércio exterior disponíveis e do cenário econômico 
mundial é possível identificar que este fato está ligado a várias causas. Tratando-se da pauta 
exportadora do estado, esta é composta em grande parte de produtos primários. As exportações 
dos básicos em 2011, no período de janeiro a outubro, corresponderam a 67,26%. A 
concentração das exportações neste tipo de produto pode causar flutuações de demanda o que 
resulta em variações na balança comercial. As exportações de produtos manufaturados e 
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semimanufaturados no estado correspondem a, respectivamente, apenas 16% e 3% mostrando a 
pouca participação da indústria potiguar no mercado internacional. 

 

 
Figura 5: Exportações do RN por fator agregado no período janeiro-outubro de 2011 
 
O mesmo pode-se dizer sobre a concentração de mercado, neste caso, nota-se que o Rio 

Grande do Norte tem nos últimos nos direcionado grande parte de suas exportações para países 
da União Européia e Estados Unidos, porém, devido a crise nestes países, vem crescendo o 
intercambio comercial do estado com outros países da Ásia, principalmente.  

Nota-se em outros estados da região nordeste um quadro mais positivo. No estado da 
Bahia as exportações de commodities também são notadas, porém o estado não se limita apenas 
a este setor. No período de janeiro a outubro as exportações de produtos industrializados 
(manufaturados e semimanufaturados) corresponderam por 75,45% do valor das exportações 
enquanto os básicos, a 23,34%. O desenvolvimento da indústria no estado da Bahia possibilitou 
melhores alternativas diante da crise, as vendas para a Argentina aumentaram em 174% no 
primeiro semestre de 2011. Destacam-se as vendas de automóveis e químicos para este país. A 
participação das exportações do estado tiveram uma variação positiva no período de Janeiro a 
Junho de 2011 em relação a 2010 de 18,39%. 
 
6 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve como objetivo identificar as causas da queda das exportações do 
estado do Rio Grande do Norte, que tem sido notada desde o ano de 2008. Para isso, foram 
analisados dados estatísticos do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e elementos 
do cenário econômico internacional atual. 

Os resultados obtidos diagnosticaram que a pauta exportadora do estado é composta 
principalmente por produtos primários de baixo valor agregado, ou seja, com pouco (ou nenhum) 
conteúdo tecnológico. A concentração das exportações neste setor gera instabilidade na balança 
comercial do estado, pois estão sujeitas a sofrer intervenções consideráveis de fatores como o 
cambio, variações no clima e crises econômicas. Apesar das commodities estarem com preço 
elevado no mercado mundial, a tendência é que este situação possa mudar brevemente, dessa 
forma, as exportações potiguares tendem a ser prejudicadas. 
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A pequena parte de produtos industrializados produzidos no Rio Grande do Norte é em 
grande parte de origem do setor têxtil. O fraco desenvolvimento de indústrias no estado ocorre 
por falta de políticas do governo para o desenvolvimento industrial assim como subsídios e 
garantias para quem decida investir na atividade. Através de incentivos na área de pesquisa e 
tecnologia para desenvolvimento do setor industrial, o Rio Grande do Norte pode ganhar mais 
competitividade no mercado, estabilidade nas exportações, ampliação de mercados e 
desenvolvimento de atividades favoráveis à região, como a produção e armazenamento de 
energia renovável. 
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RESUMO  
 
O presente trabalho traz uma reflexão sobre a situação 
ambiental no nosso país, enfatizando a questão 
energética, sua distribuição e o seu potencial para 
aquisição de energias alternativas, pelo fato da grande 
disponibilidade dessas fontes. Como nossa região é rica 
em uma dessas alternativas (energia solar), foi 
questionada a viabilidade da construção de um fogão 

solar, com o propósito de frear a utilização de 
combustíveis fosseis, bem como o uso da lenha para a 
cocção de alimentos. O protótipo escolhido foi 
confeccionado com materiais de baixo custo e alguns 
materiais reciclados. Comprovando assim sua viabilidade 
econômica, social e ambiental.  

 
 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Energia renovável, energia solar, fogão solar, viabilidade econômica. 

 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF SOLAR COOKER  

ABSTRACT  
 
This paper presents a reflection on the environmental 
situation in our country, emphasizingthe issue of 
energy, its distribution and its potential for the 
acquisition of alternative energies, because of the wide 
availability of these sources. As our region is rich 
in one of these alternatives (solar), questioned 
the feasibility of building a solar cooker, in order 

tocurb the use of fossil fuels, as well as the use of 
firewood for cooking food. The chosen prototype was 
made with inexpensive materials and some recycled 
materials. Thus provingits economic viability, social and 
environmental. 

 

 

 KEY-WORDS: Renewable energy, solar energy, solar cooker, economic viability. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL DO FOGÃO SOLAR 

 
INTRODUÇÃO 
 
Atualmente há crescente preocupação com fenômenos naturais relacionados com a 
conturbação do meio natural causado pelo homem, principalmente o uso excessivo de 
combustíveis fósseis e das fontes não renováveis de energia tem impulsionado a comunidade 
acadêmica e científica a buscar soluções para amenizar gradativamente esses problemas. 

Neste âmbito, as energias renováveis estão ganhando espaço como medidas para atenuar a 
degradação e contribuir para a preservação dos recursos ambientais ainda existentes. A 
energia solar é um exemplo, ela é uma fonte alternativa, limpa, abundante e de grande 
potencial em nossa região. 

Sendo assim esse trabalho tem como principal objetivo, analisar a viabilidade da construção 
de um fogão solar, e testar sua aplicabilidade em comunidades carentes, utilizando materiais 
reciclados e de baixo custo, como também, apresentar alternativas para a construção do 
mesmo.  

 
Uma questão ambiental... 
 
Podemos perceber nos últimos tempos uma crescente preocupação com problemas 
relacionados ao meio ambiente, como: desmatamento, poluição, efeito estufa, aquecimento 
global, entre outros. Conhecer esses problemas e procurar meios de amenizá-los é um dos 
grandes desafios do homem hoje. 
O Brasil, por exemplo, tem a segunda maior cobertura vegetal do mundo, entretanto 
aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa estão sendo desmatada 
por ano, decorrente de derrubadas e incêndios. 
Conforme cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, até o ano de 2002 a área 
desmatada na Amazônia era superior ao tamanho do território francês. Já a Mata Atlântica 
perdeu aproximadamente 93% da sua cobertura vegetal. Do território brasileiro, 15% eram 
ocupados pela a Mata Atlântica. Hoje é considerada a quinta área mais ameaçada do planeta.   
O Cerrado, a partir da década de 1950 intensificou-se o desmatamento em sua área. 
Conforme estudos do Ministério do Meio Ambiente, 67% do bioma sofreram modificação. A 
Caatinga teve sua vegetação reduzida pela metade devido ao desmatamento. São 
aproximadamente 500 mil hectares devastados por ano.  
 E essa busca por um desenvolvimento econômico imediato está sendo o principal 
responsável pelos desmatamentos no Brasil, desprezando um possível desenvolvimento social 
e ecológico. O que futuramente acarretará problemas em grandes proporções. 
Outro grande problema que se discute hoje é a questão da energia, que é um ingrediente 
essencial para o desenvolvimento. O consumo de energia no mundo cresce cerca de 2% ao 
ano e deverá dobrar se prosseguirem as tendências atuais.  Porém esse crescimento não se dá 
de forma uniforme, nos países industrializados é de apenas cerca de 1% ao ano, mas chega a 
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4% ao ano nos países em desenvolvimento que estão crescendo rapidamente e que vão 
dominar o cenário mundial no que se refere ao consumo de energia dentro de 
aproximadamente 15 anos. As principais conseqüências desta evolução são o aumento do 
consumo dos combustíveis fósseis e a resultante poluição ambiental em todos os níveis – local 
regional e global. 
O Brasil, por exemplo, encontra-se numa situação em que, por um lado, o consumo de 
energia está crescendo, o que levará certamente à exaustão rápida das reservas de 
combustíveis fósseis e, por outro, o aumento do consumo agrava os problemas ambientais. 
Portanto, são por esses e outros motivos que o estudo sobre os problemas ambientais, as 
formas de se combater tais problemas e a busca por soluções e novas alternativas se fazem 
necessárias num momento chamado agora. 
 
A importância das fontes alternativas de energia 
 
Atualmente há crescente preocupação com fenômenos naturais relacionados com a 
conturbação do meio natural causado pelo homem, principalmente as fontes não renováveis 
de energia como uso excessivo e prejudicial dos combustíveis fósseis vem mobilizando a 
comunidade científica e acadêmica a buscarem soluções viáveis e nos alertam sobre as 
conseqüências se nada for feito. 
Neste âmbito as Energias Renováveis, tais como, a energia eólica, energia solar, biomassa, 
energia das marés, são grandes aliadas na procura por fontes limpas, que ajudem a frear a 
poluição já existente. A nossa região pode se considerar privilegiada, uma vez que seu 
potencial eólico e solar se dá de forma abundante. Sendo o Rio Grande do Norte um estado 
estimado como uma aposta para o futuro em termos de energias alternativas. 
 
A energia solar 
 
Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia 
dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação solar pode ser 
utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e 
ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida 
diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os 
quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico. 
O aproveitamento da iluminação natural e do calor para aquecimento de ambientes, 
denominado aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou absorção da radiação solar 
nas edificações, reduzindo-se, com isso, as necessidades de iluminação e aquecimento. Assim, 
um melhor aproveitamento da radiação solar pode ser feito com o auxílio de técnicas mais 
sofisticadas de arquitetura e construção. 
O aproveitamento térmico para aquecimento de fluidos é feito com o uso de coletores ou 
concentradores solares. Os coletores solares são mais usados em aplicações residenciais e 
comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o aquecimento de água (higiene 
pessoal e lavagem de utensílios e ambientes). Os concentradores solares destinam-se a 
aplicações que requerem temperaturas mais elevadas, como a secagem de grãos e a 
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produção de vapor. Neste último caso, pode-se gerar energia mecânica com o auxílio de uma 
turbina a vapor, e, posteriormente, eletricidade, por meio de um gerador. 
A conversão direta da energia solar em energia elétrica ocorre pelos efeitos da radiação (calor 
e luz) sobre determinados materiais, particularmente os semicondutores. Entre esses, 
destacam-se os efeitos termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro caracteriza-se pelo 
surgimento de uma diferença de potencial, provocada pela junção de dois metais, em 
condições específicas. No segundo, os fótons contidos na luz solar são convertidos em energia 
elétrica, por meio do uso de células solares. 
Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados atualmente são 
o aquecimento de água, a geração fotovoltaica de energia elétrica como também a cocção de 
alimentos. No Brasil, o primeiro é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a 
características climáticas, o segundo em comunidades isoladas da rede de energia elétrica, e o 
terceiro nas regiões Norte e Nordeste. 
Diante dessas considerações a energia solar se mostra bastante eficiente e viável, contudo é 
apenas uma das soluções, que possibilita a diversificação da matriz energética, para que dessa 
forma não haja uma sobrecarga no uso de uma única fonte de energia.  

 
Coletores de média concentração 
 
Os coletores de média concentração são dispositivos baseados em superfícies formadas por 
segmentos planos devidamente dispostos de modo a fornecerem no conjunto, uma 
determinada curva, geralmente um segmento de parábola que permitem obter uma zona 
fortemente iluminada denominada de foco, na qual estão posicionados os observadores. 
Recebem esse nome pelo fato de permitirem temperaturas compreendidas entre 200 e 1000 
°C no foco de seu sistema. Sendo que para temperaturas acima de 400 °C as superfícies 
refletoras desses coletores exigem uniformidade e acabamento perfeitos, portanto uma 
tecnologia de fabricação bastante sofisticada, praticamente impossível de obter por processos 
puramente artesanais. 
As superfícies cilíndricas ou cilíndricas parabólicas permitem obter focos lineares e as 
superfícies esféricas ou semi-esféricas e ainda os parabolóides, dão focos pontuais. As 
superfícies cônicas dão também origem a focos lineares assim como as superfícies parabólicas 
formadas por segmentos de espelhos planos tencionadas, permitem obter focos pontuais. 
São diversas as aplicações que se pode dar aos coletores de média concentração tais como: 
centrais termos solares, produção de vapor, movimentação de motores de pequena potência, 
aquecimento de água para fins industriais e destilação em grande escala entre outros. 
 
Geometria dos coletores de Média Concentração 
 
Os coletores de média concentração podem ser classificados em coletores de uma dimensão 
que são os de focalização linear e coletores de duas dimensões que são de focalização 
pontual. 
Na realidade, a focalização quer linear como pontual, são conceituações puramente teóricas 
já que na prática, por mais bem construídos que possam parecer, dificilmente serão 
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eliminados todos os desvios óticos, imperfeições outras decorrentes dos processos 
construtivos, de modo que na realidade o coletor de focalização linear apresenta uma área 
focal que muito se aproxima da forma circular. 
Claro que a tendência para o foco mais se aproximar das formas linear ou pontual, depende 
do maior ou menor grau de precisão do processo construtivo e da tecnologia empregada na 
construção desses concentradores. 
As geometrias mais empregadas nestes tipos de coletores concentradores são as seguintes: 
cilíndrica, cilíndrico parabólica, tronco-cônico, tronco-cônico sucessivos e envolvente de 
círculo que são de focalização linear e as formas semi-esféricas e parabólicas que são de 
focalização pontual, estes que são obtidos de um arco de um circulo ou de uma parábola por 
rotação em torno de seu eixo principal, neste caso as temperaturas obtidas são geralmente 
maiores do que as obtidas pelos coletores de focalização linear primeiramente citados. 
Quanto a forma cilindro-parabólica ela pode ser obtida  através de uma superfície contínua e 
nesse caso o foco se aproxima bastante da forma linear , ou através de lâminas de espelho 
plano devidamente agrupadas seguindo a forma de uma parábola, dando origem ao que se 
chama de “refletor de Fresnel” 
 
Montagem dos Coletores de Média Concentração 
 

1- Montagem SHUMAN  
Nesta montagem o eixo principal do coletor está orientado segundo a direção Leste-oeste. 
O coletor é praticamente estacionário, exigindo apenas o movimento ocasional em função da 
declinação solar. Os coletores posicionados segundo esta montagem apresentam baixo 
rendimento. 

 
2- Montagem ABOTT 

Nesta montagem o eixo principal do coletor ou concentrador, está orientado segundo a 
direção Norte-Sul e o concentrador exige movimento contínuo diurno em função do 
movimento azimutal. Os concentradores operando segundo esta montagem apresentam um 
rendimento bem maior do que no caso anterior, porém necessitam de um mecanismo de 
acompanhamento do movimento aparente do sol. 
Os concentradores de duas dimensões apresentam as seguintes possibilidades de montagem: 

a) Concentrador diretamente orientado para o sol. 
Esta montagem exige movimentos do concentrador no sentido de fazer com que os raios 
solares sejam sempre perpendiculares ao plano do concentrador. 
Dependendo da aplicação dada ao concentrador, este movimento pode ser manual ou 
automático. 
Nas aplicações em cozinhas solares, este movimento pode ser manual. O foco do sistema é 
móvel e acompanha o movimento aparente do sol. 

b) Concentrador fixo. 
Em relação ao eixo principal do concentrador este é posicionado na Horizontal, o que define a 
montagem conhecida como Trombe-Foex. 
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Quando o eixo principal está posicionado na vertical, esta montagem define o sistema 
conhecido com o nome Coohn. Estas disposições de montagem empregadas para o 
concentrador fixo são geralmente utilizadas nos sistemas de alta concentração. 
 
Cozinha Solar  
 
A cozinha solar, também conhecida como fogão solar, é uma das aplicações dos coletores de 
média concentração incluídas na classificação de concentrador diretamente orientado para o 
sol. 
O concentrador pode ser de uma forma semi-esférica, cônica, tronco-cônica e parabólica. 
Existem ainda outros tipos de fogão solar que além da concentração direta dos raios solares, 
aproveitam ainda o efeito estufa. 
O fogão solar transforma a irradiação solar em calor para o preparo de alimentos. Uma vez 
que os raios solares, que estão dispostos na parábola, convergem à energia para um ponto 
central, denominado foco, que o aquece. 
A temperatura alcançada dependerá de dois fatores: a qualidade do material utilizado para 
revestir a parábola e sua correta posição em relação ao sol. A temperatura atinge, mas de 
350°C, mas do que o suficiente para o cozimento de alimentos ou aquecimento de água. 
Entre suas vantagens, destaca-se a disponibilidade de energia gratuita e abundante, além da 
ausência de chamas, fumaças, poluição atmosférica, incêndios e explosões. Como também, o 
seu custo é menor em relação ao fogão convencional, e considerando que se tem que 
comprar o fogão em si e comprar o gás quando necessário, já o fogão solar não necessita da 
utilização de gás, reduzindo os gastos, e o principal contribuindo para o meio ambiente.   
Mas é importante lembrar que ele não elimina o uso do fogão convencional, pois não pode 
ser utilizado em dias chuvosos ou à noite. O tempo de cozimento é também maior no fogão 
solar. A maior dificuldade, porém, está na modificação de hábitos. É preciso cozinhar fora de 
casa e adapta-se à sua aparência estranha, pois se parece com uma antena parabólica, dotada 
de um fogareiro no centro. O problema é, portanto cultural.  
 
Materiais e métodos 
A idéia deste projeto é a construção de um fogão solar desmontável cuja parábola possui um 
metro de diâmetro, para proporcionar uma maior mobilidade e facilitar o seu transporte. O 
primeiro passo foi à escolha do tipo de fogão, que neste caso é um parabolóide onde o foco é 
pontual e montagem ABOTT com seu concentrador diretamente orientado para o sol. A partir 
disso foi feito o seu desenho no Auto CAD (Figura 1). 

2155



FERREIRA ET AL (2011) 
 

 

 

 
Figura 1. Vista frontal do fogão solar em Auto CAD. 

 
Como se sabe o parabolóide é o elemento fundamental do fogão solar. A temperatura a ser 
obtida no foco do concentrador (parabolóide revestido com material refletivo) depende do 
grau de acabamento da superfície refletiva.  Sendo assim para construção do parabolóide é 
necessário dispor de um molde, que é obtido a partir de alguns cálculos (equação 1 e 2), como 
é demonstrado na figura 2. 

 
Figura 2. Esboço para obtenção do raio e foco. 

  
R² = (R-15)² + 50²  →  R² = R² - 30R + 225 + 2500  →  R =  = 90,83  91cm 

Equação 1. Calculo para encontrar o raio. 
   
F =  =  = 45,5  45cm 

Equação 2. Calculo para encontrar o foco.   
 
A partir dos resultados obtidos foi possível confeccionar os moldes, cujo material utilizado 
para fabricação foi à madeira. (Figura 3) É importante lembrar que a parábola pode ser 
construída com qualquer um do s moldes, e nesse caso foi escolhido o primeiro (figura 3) 
apenas por uma questão de praticidade. 

 
Figura 3. Moldes 
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Com os moldes já prontos riscamos uma circunferência em um pequeno morro de terra como 
é possível visualizar na figura 4. 

 
Figura 4. Parabolóide  

 
Posteriormente foi colocado um saco plástico, para que a sua superfície ficasse lisa, quando 
cimentado.  

 
Figura 5. Parabolóide cimentado. 

 
Com o cimento seco, começamos a revestir a parábola com fibra de vidro e com resina, 
colocando sempre uma camada da manta de fibra de vidro e uma de resina (Figura 6). É 
importante lembrar que existem outras opções para a confecção da parábola como, por 
exemplo: o papel machê ou até mesmo a utilização de uma Urupemba.  

 
Figura 6. Passo a passo do revestimento. 

 
Com o parabolóide já seco, lixado e rebarbado, passamos para outra etapa do processo, 
também de grande importância, que foi a escolha da superfície refletora, que em nosso caso 
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foram espelhos, por ser um material de baixo custo em relação às outras superfícies refletivas. 
Reaproveitando restos de espelhos que não seriam mais utilizados cortando-os em pequenos 
quadrados cujos lados medem 0,5 cm cada. Para facilitar a aplicação dos espelhos no 
parabolóide, optou-se por desenhar no Auto CAD (figura 7) um mapa em tamanho real e 
numerado de toda a área do parabolóide a ser revestida, nos permitindo uma melhor precisão 
no corte e colagem dos espelhos, bem como na quantidade a serem utilizados. E para a 
colagem dos espelhos usou cola de contato. 

 
Figura 7.  Mapa mostrando a quantidade e local onde cada espelho irá ficar. 

Para a construção do suporte, utilizou-se sucatas, de acordo com o modelo em Auto CAD, já 
mostrado na figura 1. 
 
Segurança no trabalho 
 
Como foram utilizados alguns materiais tóxicos e inflamáveis, além de objetos cortantes, fez-
se necessário alguns itens básicos de segurança como luvas, máscaras, óculos, e uso de roupas 
compostas e calçados fechados pela equipe, para assim evitar quaisquer danos à saúde e bem 
estar dos mesmos. (Figura 8) 

 
Figura 8. EPI’s 

 
 
Considerações finais  
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Como foi visto ao decorrer desse trabalho, foi feito um estudo sobre os problemas 
ambientais, a questão energética e as possíveis alternativas sempre enfatizando o potencial 
em energias renováveis disponíveis em nossa região. 
Sendo assim passamos a destacar a importância da energia solar e a procurar formas de 
desfrutá-la de maneira sustentável onde os benefícios seriam refletidos na população e no 
meio ambiente. 
Neste âmbito obtivemos um resultado extremamente positivo, nos certificamos da viabilidade 
econômica da construção de um fogão solar e esperamos que esse nosso estudo não pare, e 
sirva de base para outras pesquisas e outros projetos que tenham a intenção, preocupação e 
responsabilidade de se utilizar essa alternativa em comunidades carentes em situações de 
cocção de alimentos por exemplo. Para assim poder reduzir gastos tanto na compra do gás, 
do próprio fogão, como também reduzir o consumo de lenha e conseqüentemente atenuar o 
desmatamento.  
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RESUMO  
 

O município de Rio do Fogo situa-se no litoral Leste do 
Rio Grande do Norte, distando da capital Natal cerca de 
90 km, apresenta 10.059 habitantes e uma precipitação 
média de 877,5 mm. Possui formações sedimentares de 
alta capacidade de infiltração (dunas) e armazenamento 
de águas subterrâneas, rios perenizados e diversas 
lagoas, o que torna um ambiente natural bastante 
atrativo para as atividades turísticas. Assim, este 
trabalho fez uma análise das mudanças ocorridas no 
solo, provocando uma reflexão sobre a forma como se 
deve usar os recursos oferecidos pela natureza. Através 
das informações obtidas sobre as características do meio 

físico para subsidiar o planejamento territorial foram 
individualizados quatro compartimentos para o uso e 
ocupação do solo no município. Ficaram bem evidentes 
que os fluxos de água subterrânea e os divisores 
topográficos ajudaram a definir os compartimentos 
supracitados. O município tem grande potencial de 
recursos hídricos e uma das principais orientações para a 
preservação desses recursos e o uso e ocupação 
ordenado e sustentável é a preservação das áreas de 
infiltração, as quais garantem a recarga subterrânea em 
quantidade e qualidade. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: gestão territorial, plano diretor, uso e ocupação do solo. 

 

LAND-USE PLANNING IN THE MUNICIPALITY OF RIO DO FOGO-RN- RN 
 

ABSTRACT  
 

The municipality of Rio do Fogo is situated on the 
eastern coast of Rio Grande do Norte, Natal capital of 
lying about 90 km, presents 10,059 inhabitants. 
Sedimentary formations also has high infiltration 
capacity (dunes) and groundwater storage, rivers 
perenizados and large numbers of ponds, which makes 
it a natural environment very attractive to tourist 
activities. Knowing that, this work sought to make an 
analysis of these changes with the ground, causing a 
reflection on how we should use the resources offered 
by the nature of this municipality. Using the information 
obtained about the characteristics of the physical 

medium to subsidise the territorial planning were 
individualised four compartments for the use and 
occupation of the soil in the municipality. Through the 
studies were well evident that groundwater flows and 
topographic divides helped define the abovementioned 
compartments. The municipality has great potential for 
water resources as for the leisure activities, and one of 
the main guidelines for the preservation of these 
resources and the use and occupation ordered and 
sustainable is the preservation of areas of infiltration, 
which ensures the recharging groundwater quantity and 
quality. 

 

 KEY-WORDS: territorial management, master plan, soil usage and occupation.   
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ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO-RN 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Perante a constatação de que o território é um recurso limitado e frágil, emergiu a 
idéia de que é necessário a sua gestão, preservação e ordenamento de forma prudente e 
eficaz, no sentido de uma melhor qualidade de vida daqueles que nele habitam (MENDES, 
1993). O ordenamento fundamenta-se na análise do território, identificando as suas 
estruturas invariantes e fixando classes de usos do solo para cada unidade territorial na 
tentativa de estabelecer um arranjo espacial racional das diferentes atividades humanas.   

O município de Rio do Fogo situa-se no nordeste do Brasil na mesorregião Leste 
Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte, limitando-se a sul com 
o município de Maxaranguape, a norte com Touros e a leste pelo Oceano Atlântico, 
abrangendo uma área de 151,2 km². A sede do município apresenta coordenadas 
05°16’22,8” de latitude sul e 35°22’58,8” de longitude oeste, e distando da capital cerca de 
90 km (Figura 1), sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias 
pavimentadas BR-101, RN-065 e RN-021 (IDEMA – 2003).  

 

Figura 1 – Localização do município de Rio do Fogo-RN. Fonte: Adaptado do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM, 2005). 

 

A população atual estimada é de 10.059 habitantes e a densidade demográfica é de 
66,94 hab/Km2 (IBGE, 2010). Com base no Posto Pluviométrico da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 1990) em Touros, a partir de 20 anos de 
observações, a precipitação média anual é de 877,5 mm.  

Em decorrência da inserção do município de Rio do Fogo no “Pólo Costa das Dunas”, 
para consolidar o segmento turístico no litoral Leste do RN, este se expandiu com o turismo 
e a economia do município desenvolveu-se rapidamente, gerando novas formas de 
economia, como o aproveitamento da energia eólica. Assim sendo, o objetivo do trabalho é 
realizar uma análise integrada do meio físico para subsidiar o planejamento do uso do solo 
no município do Rio do Fogo. Com isso pretende-se definir compartimentos do uso do solo..  
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2. CARTAS DE USO DO SOLO E O PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988 e das constituições dos 
Estados, os municípios brasileiros passaram a ter maiores responsabilidades, assumindo 
novas atribuições quanto ao planejamento de seu espaço territorial e gerenciamento de seu 
próprio desenvolvimento.  Pode-se ver ainda, na Lei 9.433, a responsabilidade municipal em 
seu Art. 31. Na elaboração de Planos Diretores Municipais, existem fundamentos que 
permitem que os mesmos funcionem como (CPRM, 1991) instrumento político-
administrativo, instrumento democrático e instrumento técnico. Neste último aspecto 
entram as cartas de uso do solo, produto final do planejamento territorial, como expressão 
prática do conhecimento do meio físico aplicado ao enfrentamento (gerenciamento) dos 
problemas postos pelo uso e ocupação do solo. Essas cartas, as quais podem assumir várias 
denominações (cartas geotécnicas, cartas de geologia de engenharia, carta de uso 
recomendado do solo, cartografia ambiental etc.) poderão embasar os planos diretores 
municipais e outros instrumentos legais de gestão administrativa, como o código de obras, 
código de posturas, ações em planos de defesa civil etc.  

Entretanto, antes de finalizar esta etapa, o inciso II do Art. 9 da Política Nacional do 
Meio Ambiente, a qual trata sobre os instrumentos de gestão ambiental (Lei 6.938 de 
31/08/1981 e redação dada pelo Decreto 99.224 de 06/06/1990), indica o zoneamento 
ambiental, o inciso VI aponta a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
poder público federal, estadual e municipal, como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. O Código Florestal (Art. 2º da Lei 4.771 
de 1965) e complementos posteriores assinalam igualmente o cumprimento de áreas de 
preservação permanente e as reservas legais. Portanto, essas áreas devem ser incluídas nas 
cartas de zoneamentos do uso do solo. A legislação, portanto, tem evoluído no sentido de 
impor restrições de uso de determinadas áreas. Por exemplo, a Lei 4.771/65 (e alterações 
dadas pela Lei 7.803/89) impõe a delimitação de matas ciliares, conforme a largura dos rios. 
A Resolução 15, de 2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelece que os 
Estados devem orientar os municípios sobre as diretrizes de gestão integrada das águas 
subterrâneas, propondo mecanismos de estímulo à proteção das áreas de recarga dos 
aqüíferos. A Resolução 22, de 2002, deste mesmo conselho afirma que os planos de bacias 
devem explicitar medidas de prevenção, proteção, conservação e recuperação dos 
aquíferos, sendo que a criação de áreas de uso restritivo poderá ser adotada como medida 
para alcance dos objetivos propostos. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A metodologia adotada, e utilizada até os dias de hoje (FRANCO et al., 2010),  para o 
desenvolvimento da pesquisa na compartimentação municipal de Rio do Fogo foi a do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), conforme Nakazawa et al. 
(1994). A metodologia do IPT baseia-se em cinco etapas, entretanto dirige o trabalho de 
forma específica. A primeira identifica os principais problemas existentes ou previstos e 
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elabora uma compartimentação preliminar. A segunda faz uma investigação orientada com 
elaboração de mapas temáticos específicos, quando estritamente necessários, para 
delimitação espacial dos problemas comentados anteriormente. A terceira etapa consolida a 
compartimentação final. A quarta etapa propõe diretrizes para uso do solo com 
recomendações de medidas de controle corretivo e preventivo. Por fim, a última etapa é a 
elaboração do mapa final com seu respectivo quadro legenda, utilizando uma representação 
e linguagem adequada aos diversos usuários. 

 No presente trabalho o elemento fundamental utilizado na compartimentação 
principal do município foi o comportamento dos recursos hídricos através das direções de 
fluxos das águas subterrâneas e identificação dos divisores topográficos e hidrogeológicos, 
razão pela qual apresentaram um volume maior de informações através de mapas e perfis. 
Os subcompartimentos ou setores foram influenciados pelas unidades geomorfológicas. A 
compartimentação supracitada foi possível a partir da elaboração da configuração das 
curvas de nível em Sistema de Coordenadas Geográficas e Datum WGS84, com a utilização 
da ferramenta do software ArcGIS, através da imagem raster/SRTM na escala 1:250.000 
(Carta SB-25-V-C), a qual foi disponibilizada pela Embrapa no site 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm (acesso em 02 jun. 2011). O 
programa Global Mapper permitiu a sobreposição das imagens no Google Earth, com curvas 
de nível de diferentes eqüidistâncias a fim de obter as melhores informações do relevo. 
Optou-se por georreferenciar as imagens mais significativas e trabalhar no programa 
CorelDraw para a elaboração dos mapas e inserir demais informações, como a delimitação 
dos respectivos compartimentos ambientais e inserção de outras informações como o fluxo 
subterrâneo, variação da salinidade, localização de poços, lagoas, vegetação, hidrografia, 
pontos de coleta de análise de águas, análise da declividade do terreno, construção de perfis 
geológicos dentre outros aspectos. A orientação dos principais fluxos subterrâneos foi 
definida com base na definição da altitude aproximada dos principais espelhos d’águas do 
município e adjacências, a partir da elaboração de um mapa de curvas de nível, com 
eqüidistância de 1 m, seguindo os mesmos procedimentos já descritos.  

 

4. COMPARTIMENTAÇÃO DO MEIO FÍSICO  

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 De modo geral o município de Rio do Fogo é constituído, na maior parte, de uma 
cobertura eólica na parte central e leste da área, sendo que na porção oeste a cobertura 
pode estar influenciada por um solo resultante da alteração das rochas arenoargilosas da 
Formação Barreiras, as quais afloram nas imediações da lagoa do riacho D’Água Colônia, 
limite sul do município (CPRM, 2005). Um perfil geológico SW-NE (EFG) mostra uma 
contribuição mais argilosa da Formação Barreiras em direção ao topo (Figura 2), através de 
duas camadas de argilitos próximo ao litoral. Estas, porém, afinam em direção a leste em 
forma de cunha indicando ausência de compartimentações hidrogeológicas na parte central 
do município, ao mesmo tempo em que caracteriza esta região como importante área de 
infiltração visto que os sedimentos eólicos exercem importante papel de transferência das 
águas da chuva para os estratos inferiores da Formação Barreiras, a qual é considerada o 

2164

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm


SILVA ET AL. (2011) 
 

 

 

principal aqüífero do litoral Leste do RN.  Entretanto, é bastante plausível que na linha de 
costa municipal, conforme comparação com os perfis geológicos de poços fornecidos pela 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) entre as localidades de Pititinga, Zumbi e a sede de 
Rio do Fogo, exista uma continuidade lateral Sul-Norte das duas camadas argilosas próximas 
da superfície, o que de certo maneira protege o aquífero inferior de contaminações oriundas 
do adensamento populacional próximo às praias. Essas camadas argilosas são mais espessas 
na região de Pititinga. Os poços tubulares quando são telados (posição dos filtros) entre 
essas camadas argilosas apresentam um gosto forte ferruginoso, não servindo para o 
abastecimento, apenas outras atividades como banho, limpeza, regar plantas etc. Na porção 
intermediária da Formação Barreiras, abaixo das camadas argilosas supracitadas, a água 
subterrânea é de melhor qualidade, mas já próximo do arenito calcífero a qualidade piora 
novamente e, neste caso, apresenta gosto desagradável, conforme discussão adiante. 

 

Figura 2 – Perfil geológico Oeste-Leste revelando a descontinuidade das camadas argilosas 
para leste, indicando área de recarga subterrânea (Ver figura 3 para localização).  

 O fluxo subterrâneo, sintetizado a seguir (Figura 3), revela um escoamento em 
direção ao rio Punaú e duas frentes para o mar. A distribuição dos STD (Sais Totais 
Dissolvidos) mostrou que a salinidade é menor nas partes mais alta do relevo (zona de 
recarga subterrânea), justamente onde ocorrem as lagoas da Mutuca e Cutia, sendo maior 
nas partes mais baixas (zonas de descargas), em direção ao rio Punaú, riacho D’Água Colônia 
e oceano.  Este comportamento acompanha o sentido do fluxo subterrâneo, o que é 
bastante normal, pois ao longo do escoamento a água vai dissolvendo os elementos da 
rocha. Um processo de diluição da água do rio Punaú fica evidente em direção à foz, pois vai 
recebendo contribuições das águas diluídas provenientes dos campos de dunas. Todavia, 
valores bastante elevados de salinidade em torno de 265,2 mg/L obtidos pela CPRM (2005) 
em poço tubular particular mais próximo à praia, nas imediações da sede do município, 
podem indicar processos de salinização do aqüífero provocado por bombeamento de poços 
tubulares, o qual rebaixa o lençol freático  e força o avanço da cunha salina. No geral os 
valores de nitratos (NO3), conforme amostras coletadas em 06/04/11 pelo SAAE local, a 
partir de poços tubulares nas localidades de Punaú, Pititinga, Zumbi e Rio do Fogo (sede 
municipal) apontaram valores inferiores ao permitido pela Portaria 518 do Ministério da 
Saúde (25/03/2004), que é de 10 mg/L N. O nitrito esteve ausente e os valores de nitrogênio 
amoniacal estiveram menores que 0,5, dentro dos padrões permitidos. O pH médio é 
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ligeiramente ácido, em torno de 6,7, igualmente dentro dos limites da legislação que variam 
de 6,0 a 9,5. Os coliformes termotolerantes estiveram ausentes nas amostras analisadas 
indicando que o aqüífero se encontra protegido até o momento. 

  

4.2 COMPARTIMENTAÇÃO 

  

 Com base nas informações do meio físico foram definidos 4 compartimentos ou 
unidades ambientais: A (sudeste), B (sul), C (nordeste), e D (oeste) (Figura 3). 

4.2.1 Compartimento (A) 

  Neste compartimento ocorre uma cobertura caracterizada preferencialmente por 
lençóis eólicos fixos pela vegetação na maior parte, mas próximo a praia existem sedimentos 
eólicos mais recentes, alimentados pelas areias de praia, formando as dunas móveis de SE 
para NW, de acordo com a direção do vento revelada pela geometria das dunas. Estes 
provocam o assoreamento do rio Punaú, ao mesmo tempo em que força a modificação do 
seu curso. Certamente este processo foi mais intenso no passado, funcionando como 
verdadeiras barragens para o escoamento do rio Punaú, além de favorecer a ocorrência de 
paleocanais. Em adição, este suprimento de areia atual é depositado parcialmente sobre a 
estrada comprometendo o trânsito e pode gerar riscos de acidente. 

O lençol Freático é raso aflorando nos vales inter-dunares, formando diversas lagoas 
de vários tamanhos e terreno alagadiços, além de comprometer a durabilidade das 
edificações pela umidade acentuada. As lagoas temporárias ocorrem devido a oscilação do 
lençol freático e provocam, por exemplo, alagamentos em Pititinga. As principais lagoas 
deste compartimento são: lagoas da Mutuca, Barrenta e da Cutia. Os sedimentos eólicos 
(areias quartzosas) apresentam naturalmente elevada capacidade de infiltração; portanto, 
se por um lado favorecem a recarga subterrânea, por outro são bastantes vulneráveis à 
contaminação. O fluxo subterrâneo ocorre preferencialmente de SW (área de recarga 
subterrânea principal) para NE, em direção ao mar, este representando a zona de descarga.  
A orientação na direção NE dos três riachos na praia de Pititinga (Figura 4) e do próprio rio 
Punaú, aponta um transporte atual de sedimentos marinhos de sul para norte, através da 
corrente de deriva litorânea. Qualquer edificação, retirada de areias ou alteração da 
dinâmica costeira, sem estudos prévios de oceanografia e geologia marinha, provocará 
alterações do fluxo de água e do transporte de sedimentos na praia; consequentemente, a 
linha de costa sofrerá modificações de tal modo que determinadas regiões da praia poderá 
ocorrer um engordamento por assoreamento e em outras o desaparecimento da praia, 
pelos processos erosivos. 
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Figura 3 – Compartimentos ambientais para o planejamento do uso do solo em Rio do 
Fogo-RN. 

Quanto ao uso e ocupação do solo pode-se dizer que este compartimento é marcado 
pela presença de granjas na parte SW (zona de recarga subterrânea) e pelo adensamento 
populacional ao longo da orla (zona de descarga subterrânea), na praia de Pititinga. As 
atividades de lazer estão voltadas principalmente para as atividades aquáticas nas praias, 
riachos e lagoas. A praia apresenta-se plana e ausente de crosta ferruginosa, valorizando a 
caminhada e atraindo banhistas. A ausência de arrecifes, por outro lado, permite em 
períodos excepcionais o avanço do mar ocasionando erosão costeira e destruição de 
edificações.  
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Figura 4 – Orientação do  riachos na parte central da praia de Pititinga/RN aponta deriva 
litorânea de sedimentos de sul para norte. Fonte: Google (Data das imagens: 08/01/10). 

 

4.2.2 Compartimento (B) 

Este compartimento é constituído de cobertura arenosa provavelmente resultante do 
espalhamento de sedimentos eólicos e da alteração das rochas arenoargilosas da Formação 
Barreiras.  O terreno apresenta declividade suave na parte norte (setor B2), variando em 
torno de 0, 018 (1,00), com características de tabuleiro. Em direção ao sul (setor B1), 
drenagem do riacho D’água Colônia, a declividade aumenta acentuadamente formando 
vales encaixados em “V”, com declividade variando em torno de 0, 066 (3,80), tornando-se 
muito suscetível aos processos erosivos. O lençol freático no setor (B2) apresenta-se na 
profundidade maior que 25 m, denotando uma maior proteção do aquífero, isto quando 
comparado com o compartimento “A”. Embora não se tenha informações do 
comportamento do fluxo subterrâneo nesta unidade, mas considerando que o lençol 
freático tende a acompanhar aproximadamente a geometria do relevo, pode-se deduzir que 
o escoamento de base da água subterrânea deve alimentar o afluente supracitado da bacia 
do rio Maxaranguape. Este fluxo deve estar limitado a norte pelo seu divisor hidrogeológico, 
o qual deve igualmente acompanhar o divisor topográfico que separa os compartimentos 
“B” e “D”. Isto significa que em caso de poluição do aqüífero no compartimento “B” as 
contaminações devem migrar para o sul, afetando a bacia do rio Maxaranguape. As 
atividades do uso e ocupação são de baixa intensidade e estão voltadas mais para vegetação 
de pequeno porte e campos nativos. 

 

4.2.3 Compartimento (C) 

Diferentemente do compartimento “A”, o qual é mais caracterizada pelos lençóis 
eólicos, esta unidade se revela pela presença de dunas elevadas, podendo atingir cerca de 
35 m. Na parte sul ocorre um corredor de dunas móveis, constituído de areias quartzosas, 
obedecendo a direção atual dos ventos de SE para NW, justamente onde se encontra 
implantado o parque eólico com 62 aéreos geradores. Em direção a zona de praia também 
ocorrem pequenas faixas de dunas móveis, as quais recebem contribuições das areias de 
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praias. Dunas fixas estão presentes preferencialmente na parte norte deste compartimento, 
todavia as atividades antrópicas têm provocado a supressão das vegetações fixadora desses 
sedimentos. Da mesma forma que o compartimento “A” o fluxo subterrâneo ocorre em 
direção ao mar e são terrenos de elevada capacidade de infiltração; portanto, vulneráveis a 
contaminação do lençol freático. No geral os terrenos alagadiços e lagoas, temporárias ou 
não, ocorrem apenas na zona costeira, onde o lençol freático é mais raso, e são em menor 
quantidade quando comparado ao compartimento “A”. Em um poço tubular profundo, na 
localidade de Zumbi, quando foi telado muito próximo dos arenitos calcíferos, substrato da 
Formação Barreiras, apresentou um gosto e cheiro muito forte de mangue (ou à semelhança 
de ovo podre), provavelmente associado aos paleomanguezais, visto que as amostras 
coletadas nas seções profundas das perfurações indicaram a existência de organismos 
marinhos com carapaças. A presença acentuada de ferro dissolvido nas águas subterrâneas, 
oriundas das perfurações tubulares rasas (amostras coletadas em 06/04/11), próximas às 
camadas argilosas, apontou valores superiores ao permitido pela Portaria 518/04 do 
Ministério da Saúde, que é de 0,3 mg/L, de tal modo que na localidade de Zumbi atingiu uma 
concentração de até 1,88 mg/L e na sede municipal de Rio do Fogo chegou a 1,47 mg/L. 
Estas concentrações favorecem a multiplicação de bactérias de ferro e portanto a 
necessidade de uma manutenção mais freqüente dos poços tubulares, já que elas provocam 
a diminuição da vazão específica pelo entupimento dos filtros. Na região de Zumbi ocorrem 
falésias com desnível em torno de 5 a 6 metros (Figura 5), cujos processos erosivos na base 
das mesmas, pela ação das ondas, podem gerar instabilidade provocando desmoronamento 
e colocando em risco as vidas das pessoas. A formação de falésias está associada com a 
presença de cimento ferruginoso tornando a Formação Barreiras mais resistentes à ação das 
ondas, todavia a crosta ferruginosa na praia diminui a atratividade da praia para as 
caminhadas, exceto nas marés baixas. Por outro lado, em direção a norte (sede municipal) a 
presença dessas crostas, quando mais elevadas formando arrecifes, acabam por dissipar as 
energias das ondas, deixando as águas mais tranquilas e formam as piscinas naturais. Estas 
oferecem menor risco para os banhistas, mas impõem dificuldades para as embarcações 
(Figura 6).  

Na região dos arrecifes, principalmente em uma parte específica da praia de Rio do 
Fogo existem as atividades das maricultoras, as quais formam a Associação das Maricultoras 
de Algas Marinhas de Rio do Fogo (AMAR). Este projeto faculta o cultivo de algas em uma 
área de 10 hectares no mar e conseguem nova fonte de renda para a comunidade do Rio do 
Fogo. A atividade pesqueira está localizada, principalmente, entre as praias de Zumbi e a 
praia de Rio do Fogo, como também, secundariamente, em parte da praia de Pititinga, em 
função da ausência de arrecifes. É provável que o primeiro setor seja favorecido pela maior 
volume de nutrientes provenientes do rio Punaú que atraem e alimenta os peixes, o que 
precisa ser melhor investigado.  
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Figura 5 – Falésia com processo de 
desmoronamentos na praia de Zumbi/RN. 

 

Figura 6 – Arrecifes e piscinas naturais na 
praia de Rio do Fogo/RN. 

 

4.2.4 Compartimento (D)   

Este compartimento compreende uma boa parte da bacia hidrográfica do rio de 
Punaú e está dividido em quatro setores. Na parte central (setor D1) ocorre a planície fluvial 
constituída de aluviões. São terrenos alagadiços e sujeitos ao risco de inundações. Muitos 
canais foram retificados para melhorar a drenagem para o mar. Esta retenção da água 
ocorreu provavelmente em função do assoreamento provocado pelos avanços das dunas de 
SE para NW, conforme já abordado no compartimento “A”.  Eventos de precipitações acima 
da média ocorridos em 1974 (1760,2 mm); 1984 (1149,8 mm) e 1985 (1815mm), conforme 
dados do Posto Pluviométrico de Touros (SUDENE, 1990) foram responsáveis pelas 
inundações no setor D1. As precipitações do ano de 2009 também ocasionaram inundações 
e no mês de janeiro de 2011 o prefeito de Rio do Fogo declarou estado de calamidade 
pública. Da mesma forma que no setor B1, no setor D2 também ocorrem vertentes íngremes 
nas margens da lagoa de Catolé, com declividade variando em torno de 0, 076 (4, 350); estas 
também sujeitas aos processos erosivos. O setor D3 tem uma cobertura semelhante ao setor 
B2 e também se assemelha a um relevo de tabuleiro. Na parte Leste e Norte ocorre a 
cobertura dos sedimentos eólicos compondo o setor D4, sendo que a declividade se mostra 
suave no sentido do rio Punaú, da mesma forma que o setor D3. A água do rio Punaú  pode 
ser um potencial para o abastecimento, a partir de uma captação a fio d’água. 

 

5. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Orgânica Municipal de Rio do Fogo de 1997 aponta, entre outras competências, 
a responsabilidade do município na indicação de áreas NON EDIDICANDI, para efeito de 
preservação e construção, assim como a necessidade de preservar as áreas da orla marítima, 
a fim de manter o meio ambiente e o equilíbrio ecológico da região. Com base nisso e nas 
características e processos do meio físico foram individualizados quatro compartimentos 
para o uso e ocupação do solo no município de Rio do Fogo e em cada um são propostas 
recomendações, sintetizadas abaixo. 
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 Recomenda-se no compartimento “A” que: a ocupação seja restrita na parte SW em 
função da mesma funcionar como área de recarga subterrânea, além de tornar-se 
importante para explotação de água subterrânea; as áreas com potencial turístico, 
paisagístico e de lazer nas atividades aquáticas como lagoas, riachos e praias sejam 
preservadas, através de medidas educativas e restritivas; a remoção de areia das estradas 
seja parte de uma manutenção periódica. Devido ao lençol freático raso também 
recomenda-se a construção de casas com critérios técnicos especiais, como por exemplo, 
sobre pilotis e sistema de esgotamento sanitário eficiente. 

No compartimento “B” recomenda-se que as leiras das atividades agricultáveis 
(plantio) ocorram acompanhando as curvas de nível para evitar processos erosivos e 
degradação do solo. 

Para o compartimento “C” recomenda-se que: o setor das dunas móveis (C1) seja 
mantido para a produção eólica, tendo em vista que essa área funciona também como 
importante área de recarga principal do aqüífero que abastece as comunidades de Zumbi; as 
fiscalizações sejam intensificadas para evitar o lançamento irregular de resíduos sólidos 
domésticos ou que se dê uma destinação adequada, através de um reaproveitamento e ou 
instalando usinas de compostagem, por exemplos. O setor NW deve ser melhor investigado 
como área para a exploração de água subterrânea e que o plantio de vegetação fixadora e 
mantenedora das dunas seja incentivado. Finalmente, o adensamento populacional deve 
continuar ao longo da zona costeira (área de descarga), porém, a destinação do esgoto deve 
levar em conta a manutenção da qualidade da água do mar, tanto para as questões de 
balneabilidade, quanto para a produção das algas no sustento das maricultoras. 

Para melhor preservação da bacia do rio Punaú, compartimento “D”, recomenda-se a 
conservação e recuperação das matas ciliares, além da formação de associações de usuários 
de água e implantação do Comitê de Bacia do Rio Punaú a fim de incentivar o uso racional e 
proteção dos recursos hídricos, mediante a participação da sociedade. Adicionalmente, 
recomenda-se que as ocupações nas áreas alagáveis ou inundáveis sejam feita mediante 
critérios técnicos adequados (casas sobre pilotis, por exemplo), mas sempre obedecendo as 
restrições impostas pela legislação. Além disso, é recomendável um zoneamento a fim de 
definir áreas com diferentes graus de riscos de inundações. 

 Com relação a proteção do aqüífero, recomenda-se que o setor leste do município 
seja preservado de risco de contaminação e impermeabilização, pois esta região funciona 
como importante área de recarga. Por outro lado, a área urbana do município deve ser 
expandida apenas ao longo da linha de praia, em função do aqüífero inferior estar mais 
protegido pelas camadas argilosas. Essa hipótese pode ser reforçada pela insignificante 
presença de nitritos e nitrogênio amoniacal em todos os poços tubulares da zona costeira, os 
quais estão bem abaixo dos limites permitidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. 

 Recomenda-se também que a captação para o abastecimento seja telada na parte 
intermediária do aquífero Barreiras, abaixo das camadas argilosas, e análises químicas sejam 
monitoradas na parte superior do aqüífero a fim de verificar ao longo do tempo o processo 
de contaminação rasa provocada pelas fossas, sumidouros e cacimbões reaproveitados 
como fossas negras. Também se recomenda um programa de manutenção de poços 
tubulares em função das concentrações elevadas de ferro. 
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RESUMO  
 

Com o intuito de promover a sustentabilidade 
no desenvolvimento de novos materiais e com vistas de 
aplicação na indústria da construção civil, foi realizada 
pesquisa sobre a utilização de resíduos provenientes do 
corte de granito, em substituição parcial do agregado 
miúdo, enquanto elemento constituinte de argamassas. 
Sendo assim, este trabalho apresenta parte da 
caracterização de compósito com matriz cimentícia 

reforçado com resíduo oriundo de fábricas de produção 
de bancadas e peças em granito. Para tanto, foram 
confeccionados corpos de prova com a mistura de 
cimento, areia e resíduo nos percentuais 5%, 10%, 15% e 
20%, para realização dos ensaios da densidade aparente 
no estado fresco.  Os resultados mostraram que houve 
acréscimo da densidade com o aumento da 
concentração de resíduo. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: compósitos, argamassa, resíduo, granito. 

 

ANALYSIS OF APPARENT DENSITY OF FRESH AS COMPOSITE 
OBTAINED APART OFCEMENT MATRIX AND CUTTING WASTE OF MARBLE AND GRANITE 

 
ABSTRACT  
 

In order to promote sustainability in the 
development of new materials and with a view of 
application in the construction industry, a survey was 
conducted on the use of waste from the cutting of 
granite, in partial replacement of fine aggregate, as a 
constituent element of mortars. Therefore, this paper 
presents part of the characterization of composite with 

cement matrix reinforced with waste coming from 
factory of granite countertops. For this purpose, 
specimens were prepared by mixing of cement, sand 
and residue in the percentage 5%, 10%, 15% and 20% 
for the tests in bulk density in the fresh state. The 
results showed that there was an increase in density 
with increasing concentration of waste. 

 

 KEY-WORDS: composites, mortar, residue, granite. 
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ANÁLISE DA DENSIDADE APARENTE NO ESTADO FRESCO DE COMPÓSITO OBTIDO APARTIR 

DE MATRIZ CIMENTÍCIA E RESÍDUO DE GRANITO 

 
1. INTRODUÇÃO 

A maioria dos processos produtivos economicamente viáveis são grandes dispersadores 
de resíduos e poluentes no meio ambiente, e um dos setores que mais contribui para isso, é o 
setor da construção civil. Nesse contexto, podemos citar a indústria de pedras ornamentais, 
que tem como resíduo tanto o pó, suspenso no ar quando se corta os blocos de matéria bruta, 
quanto pequenos pedaços remanescentes da produção de bancadas ou pias, por exemplo. No 
Brasil, a quantidade estimada da geração conjunta do resíduo de corte de mármore e granito 
é de 240.000 toneladas/ano, distribuídas entre Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, entre 
outros estados. (MOURA, et. al, 2002, p. 50). 

Tendo em vista os prejuízos ambientais que esses resíduos podem trazer ao meio 
ambiente, pesquisadores têm buscado alternativas de reaproveitamento. Nesse trabalho, 
utilizaram-se resíduos descartados de pequenas fábricas de peças em granito, situadas no 
município de Mossoró/RN, para produção de argamassa em substituição de parte do 
agregado miúdo por diferentes concentrações do resíduo, visando à busca pelo 
desenvolvimento sustentável dessa atividade econômica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Segundo Callister (1991) um compósito é um material multifásico artificialmente 
fabricado, constituído de duas fases: uma denominada matriz que é continua e circunda a 
outra fase, chamada de fase dispersa. 

Callister (2002) classifica os compósitos de acordo com o tipo de reforço em: compósitos 
reforçados por partículas, como o concreto; compósitos reforçados por fibras; e, os 
compósitos estruturais como os laminados e painéis-sanduíche. 

Logo, os compósitos, também chamados de materiais compostos, são constituídos de 
duas fases: a matriz, uma fase contínua, que detêm outra(s) fase descontínua, denominada 
reforço ou carga. 

Os materiais compósitos estão presentes no cotidiano da sociedade com aplicações nas 
mais diversas áreas da indústria como a automobilística, a marítima, aeronáutica, de materiais 
elétricos, de construção, dentre outras. 

A argamassa é um compósito de matriz cimentícia largamente utilizada como material de 
construção para o assentamento de pedras, blocos, serviços de acabamentos como reboco e 
ou emboço, reparação de fissuras entre outros. Sua composição mais simples é de cimento, 
água e agregado miúdo (areia). 
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2.2 ARGAMASSAS 

A argamassa é um compósito de matriz cimentícia largamente utilizada para o 
assentamento de pedras, blocos, serviços de acabamentos como reboco e ou emboço, 
reparação de fissuras, entre outros. 

A argamassa tem função primordialmente colante ou de preparação de superfícies para 
receber determinados tipos de revestimento, promovendo uma melhor aderência. Sua 
composição mais simples é de cimento, água e agradado miúdo (areia). Segundo Tezuka 
(1999, apud VENTURA, et. al, 2006), o cimento Portland como matriz no compósito é um 
material de construção durável, barato e dotado de adequada resistência à compressão e 
rigidez, entretanto, apresenta ruptura frágil, baixa resistência à tração e pequena capacidade 
de deformação. A areia usada na constituição da argamassa deverá ser limpa fina, média, 
grossa ou média comum (RIPPER, 1995, p. 51). A água usada deverá ser potável, não deverá 
conter sal a fim de se combater o aparecimento de eflorescências. 

A partir de 31 de Outubro de 2005, a norma reformulada NBR 13281 (ABNT, 2005) com o 
título Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos, entrou 
em vigor, ampliando para sete os requisitos que estabelecem as exigências mecânicas e 
reológicas para as argamassas produzidas em obra ou industrializadas, a saber: 

• P – resistência à compressão (MPa) – NBR 13279 (ABNT, 2005); 
• M – densidade de massa aparente no estado endurecido (kg/m³) – NBR 13280 
(ABNT, 2005); 
• R – resistência à tração na flexão (MPa) – NBR 13279 (ABNT, 2005); 
• C – coeficiente de capilaridade (g/dm2/min1/2) – NBR 15259 (ABNT, 2005); 
• D – densidade de massa no estado fresco (kg/m3) – NBR 13278 (ABNT, 2005); 
• A – resistência potencial de aderência à tração (MPa) – NBR 15258 (ABNT, 2005); 
• U – retenção de água (%) – NBR 13277 (ABNT, 2005); 

A densidade de massa no estado fresco e a resistência a compressão foram as 
propriedades evidenciadas neste artigo. A densidade é a relação entre a massa da argamassa 
e o seu volume, podendo variar com teor de ar incorporado e densidade dos materiais 
constituintes da argamassa. Quanto mais leve for a argamassa, mais trabalhável será a longo 
prazo, reduzindo o esforço na sua aplicação e aumentando a produtividade. 

A resistência a compressão mede a capacidade das argamassas de resistirem a esforços de 
compressão, após atingirem o seu tempo de cura, então quanto maiores forem os níveis de 
resistência alcançados pela argamassa, maior será a sua vida útil e melhor será o seu 
comportamento no suporte de carregamentos, podendo ser medidos a baixa idade (7 e 14 
dias) e alta idade (21 e 28 dias), contados apartir da moldagem dos corpos de prova. 

 

2.3 GRANITOS 

O granito é uma rocha ígnea (magmática plutônica) que resulta da solidificação do magma 
a grandes profundidades, que tem o resfriamento do magma retardado pelas rochas vizinhas, 
sendo assim os materiais após se formarem ficam com uma textura granular bem aparente. 
Os principais minerais geradores do granito são o quartzo transparente, o feldspato e as 
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micas. Os granitos possuem estrutura maciça e grãos relativamente grandes quando 
comparados a outras rochas vulcânicas. Os resíduos gerados na produção do granito vão 
desde a sua extração passando pelo transporte até seu beneficiamento para uso final. 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 PREPARAÇÃO DO RESÍDUO 

O resíduo foi obtido em fábrica de granito atuante na produção de bancadas, na cidade de 
Mossoró-RN, sendo as amostras colhidas resultantes dos cortes das pedras brutas e 
acabamentos finais nas peças de granito.  

Foi realizada a moagem do resíduo em um moinho de martelos, conforme apresentado na 
figura 1.  

 

  (a)   (b) 
Figura 1 – (a) Moinho em vista (b) Detalhe dos martelos do moinho. 

3.2 PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA 

A argamassa foi produzida com o traço de 1:3 e preparada conforme a NBR 13276, 
substituindo parte do agregado miúdo pelo resíduo de granito moído, nas porcentagens de 
5%, 10%, 15% e 20% da massa de areia.  

Inicialmente, os elementos constituintes do material composto, ou seja, o cimento, areia e 
resíduo, foram devidamente pesados (figura 2), para produção dos corpos de provas 
necessários aos ensaios de densidade de massa e resistência à compressão. 

Em seguida, misturaram-se manualmente os agregados, isto é, a areia ao resíduo separado 
a seco como indicado na figura 2 (b).  
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 (a)  (b) 

Figura 2 - Pesagem de elementos constituintes: (a) cimento, (b) agregados – areia+resíduo 

No misturador mecânico (figura 3), foram acrescentados a água e o cimento, 
movimentando o misturador na velocidade mais lenta por 30 seg. para a formação da pasta. 
Ainda com o misturador ligado foram acrescentados os agregados e depois homogeneizados, 
movimentando na velocidade rápida por 30 seg. 

 

Figura 3 - Misturador mecânico utilizado na homogeneização da mistura 

Desligando o misturador, a homogeneização continuou manualmente, com a utilização de 
colher, por mais 15 seg. Ainda com o misturador desligado, a massa permaneceu em descanso 
por 75 seg. A seguir, o misturador foi religado em movimento rápido, deixando-se misturar 
por mais 60 seg.  

3.3 CORPOS DE PROVA 

A argamassa foi produzida, conforme apresentada no item 3.2, para a realização dos 
ensaios de determinação da densidade de massa no estado fresco, conforme a NBR 13278 e 
resistência a compressão, de acordo com a NBR 13279, cujos corpos de prova serão 
apresentados a seguir: 

 

3.3.1 Densidade de massa no estado fresco 
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Os corpos de prova foram preparados de acordo com o procedimento normatizado na 
NBR 13278. Inicialmente, foi feita a calibração dos moldes de PVC, pesando o recipiente 
cilíndrico de PVC vazio e registrando sua massa (Mv). Além de encher o recipiente com água 
destilada a (23 ± 2) C e registrar seu volume. 

A argamassa foi colocada nos recipientes de PVC, como apresentado na figura 4. A 
princípio, foram introduzidas suavemente porções de argamassa no recipiente cilíndrico de 
PVC calibrado, formando três camadas de alturas aproximadamente iguais. Aplicou-se em 
cada camada 20 golpes ao longo do perímetro da argamassa. Cada golpe correspondeu à 
entrada e à saída da espátula na posição vertical. Após a execução e golpeamento da última 
camada, aplicaram-se cinco golpes com o soquete, a intervalos regularmente distribuídos ao 
redor da parede externa do recipiente, retirando a espátula com cuidado para evitar a 
formação de vazios.  

 

Figura 4 - Molde cilíndrico com argamassa 

Depois o recipiente foi rasado com uma régua, em duas passadas ortogonais entre si, 
fazendo-se movimentos de vai-e-vem em toda a superfície, com inclinação de 450 em relação 
à superfície da argamassa.  

Todo processo foi realizado em tempo inferior a 90 segundos, contados a partir da 
colocação da argamassa nos moldes, pesando e registrando a massa do molde com a 
argamassa. 

3.3.2 Resistência a compressão 

A moldagem dos corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão foi feita 
imediatamente após a produção da argamassa, apresentada no ítem 3.2, enchendo a primeira 
metade do molde e ao final efetuando golpes no corpo de prova para adensamento. A 
conclusão do enchimento foi feita com novos golpes para adensamento, rasando e alisando 
para o acabamento, conforme figura 5. 
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Figura 5 - Corpos de prova moldados para ensaio de resistência a compressão 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentados resultados referentes apenas a densidade de massa dos 
compósitos, nas diferentes proporções experimentadas, pois apesar dos corpos de prova para 
os ensaios de densidade de massa no estado fresco e resistência a compressão terem sido 
preparados, não foi possível o rompimento dos corpos de prova para obtenção dos resultados 
de resistência a tempo para envio do artigo, deixando a discussão desses para um segundo 
momento. 

Após o procedimento experimental, descrito no item anterior, foram tabelados os dados 
obtidos, como a massa do recipiente (Mv) igual a 117,14 g e o volume (Vr) do recipiente 
cilíndrico utilizado de 419 cm³. 

Conforme indicado na NBR 13278, utilizou a equação 1, apresentada a seguir para a 
determinação das densidades de massa dos compósitos no estado fresco, apresentadas na 
tabela 1: 

A = (Mc – Mv) ÷ Vr            Equação (1) 
 
 Onde:  

• Mc = massa do recipiente cilíndrico de PVC, contendo a argamassa de ensaio, em g; 
• Mv = massa do recipiente cilíndrico de PVC vazio, em g; 
• Vr = volume do recipiente cilíndrico de PVC, em cm³. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Resultados da densidade de massa no estado fresco 

Concentração do resíduo Massa de argamassa Mc- Mv Densidade (A) 
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+ recipiente (Mc)  

5% 787,51 g 670,37 g 1,59 g/cm³ 
10% 857,15 g 740,01 g 1,77 g/cm³ 
15% 915,85 g 798,71 g 1,91 g/cm³ 
20% 920,44 g 803,3 g 1,92 g/cm³ 

 Os dados obtidos na tabela 1, melhor evidenciadas através da figura 6, mostram o 
crescimento da densidade de massa com o aumento da concentração do resíduo de granito. 
Esse fato indica que o acréscimo de resíduos gerou uma diminuição dos vazios do compósito, 
o que associado a significativa densidade do granito, em relação a areia, promoveu o aumento 
de densidade. Entretanto, esse aspecto pode influenciar positivamente a resistência à 
compressão do compósito.   

 

Figura 6 - Gráfico densidade x % resíduo 

5. CONCLUSÕES 

A utilização do resíduo de granito constitui uma alternativa de redução do impacto 
ambiental causado pela produção das pedras ornamentais e suas aplicações, visto que, 
reaproveita os restos descartados do processo produtivo e reutiliza como elemento 
constituinte de material de construção, largamente utilizado na construção civil, que é a 
argamassa.  

Os resultados obtidos foram satisfatórios e animadores, uma vez que aumentando a 
densidade tem-se um menor número de vazios, levando-nos a crer que isto possa ser um sinal 
de que a resistência à compressão também poderá ser aumentada com a utilização deste 
resíduo. 

O aumento da densidade de massa no estado fresco com a inserção do resíduo indica uma 
redução na trabalhabilidade do material a longo prazo, o que não inviabiliza a sua aplicação. 
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RESUMO  
 
 
Nas últimas décadas os produtos cerâmicos se 
tornaram indispensáveis para o desenvolvimento 
da humanidade, ocupando posições importantes na 
produção científica e consequentemente na 
produção industrial. O segmento da construção 
civil continua sendo a área que mais absorve esses 
produtos. A indústria de cerâmica vermelha é 
tradicionalmente a base desse segmento 
econômico, especialmente no nordeste do Brasil. 
Entre os motivos pelo quais as cerâmicas vermelhas 
são abundantes no nordeste e especificamente no 
Rio Grande do Norte, temos a abundância de 
matéria prima (argila vermelha) que se encontra 
com facilidade no território estadual. Entretanto 
constata-se que o segmento de cerâmica vermelha 
possui deficiências em tecnologia, trazendo a 
diminuição do valor agregado dos produtos. Por 
outro lado, outro segmento dos produtos 
cerâmicos tem se destacado no cenário industrial, 
o grupos dos porcelanatos obtiveram maior 
crescimento de mercado.  As características dos 

porcelanatos são distintas dos outros produtos, 
sendo que as peças devem ser impermeáveis, 
vítreas ou não e devem possuir cor branca ou 
artificialmente colorida. Diferentemente do 
segmento da cerâmica estrutural, os porcelanatos 
possuem valor agregado superior, sendo assim, um 
segmento que merece vem merecendo destaque 
nas pesquisas cientificas para desenvolvimento de 
novos produtos com materiais diferentes e 
possibilidades de melhorar e incorporar a estes 
novas propriedades. Contudo o objetivo desse 
trabalho é analisar a influência da incorporação de 
argila vermelha numa massa cerâmica para  
porcelanato nas proporções de 10, 20, 30 e 40 %. 
As temperaturas de sinterização utilizadas foram 
1100, 1200, 1300°c com patamar de 30 minutos e 
taxa de aquecimento de 2 graus por minuto.  Os 
corpos de prova foram submetidos ensaios 
tecnológicos de Absorção de água, Densidade 
relativa, Porosidade aparente, Massa especifica 
aparente e Tensão de Ruptura a Flexão.   

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Porcelanato, Argilas Vermelha, Revestimento Cerâmico 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE INCORPORATION OF RED CLAY IN CERAMIC MASS FOR 
THE PRODUCTION OF PORCELAIN 

 
ABSTRACT 
 
In the last decades the ceramic products have 
become indispensable for the development of 
humanity, occupying important positions in the 
scientific production and consequently in industrial 
production. The construction industry continues to 
be the area that absorbs more such products. The 
industry of red ceramics and traditionally the basis 
of this economic sector, especially in the northeast 
of Brazil. Among the reasons by which the ceramic 
red are abundant in the north and specifically in 
Rio Grande do Norte, we have an abundance of 
raw material, mirrored by state's territory. 
However, another segment of ceramic products 
has been highlighted in the scenario industrial, the 
groups of porcelain obtained higher growth of the 
market. The characteristics of porcelain are distinct 
from other products. Therefore the pieces must be 
waterproof, flint or not and have white or 

artificially colored. In contrast to the segment of 
structural ceramics, the porcelain have added 
value exceeding, thus, a segment that deserves to 
be highlighted in scientific research for 
development of new products with different 
materials and with possibilities to improve and 
incorporate their characteristics. However, the 
objective of this study is to analyze the influence of 
the incorporation of red clay in a mass for 
porcelain stoneware tiles in the proportions of 10, 
20, 30 and 40 %. The temperatures of sintering 
were 1100, 1200 and 1300 °c with level of 30 
minutes and heating rate of 2 degrees per minute. 
The bodies of evidence were submitted 
technological tests of water absorption, relative 
density, porosity, density and apparent Breakdown 
Voltage Flexion. 

 

 KEY-WORDS: Porcelain, Red Clay, Ceramic coating 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE ARGILA VERMELHA EM MASSA 
CERÂMICA PARA PRODUÇÃO DE GRÊS PORCELANATO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os revestimentos cerâmicos são constituídos de placas cerâmicas, em geral, formadas de três 
camadas: o suporte ou biscoito, o engobe, que tem função impermeabilizante e garante a aderência 
da terceira camada, e o esmalte, camada vítrea que também impermeabiliza, além de decorar uma 
das faces da placa. O corpo cerâmico compõe-se de matérias-primas naturais, argilosas e não argilosas. 
Os materiais argilosos são formados de uma mistura de diversos tipos e características de argilas para 
dar a composição desejada e são à base do biscoito. Os materiais não argilosos, quartzo, feldspato e 
caulim, servem para sustentar o corpo cerâmico ou promover a fusão da massa e os materiais 
sintéticos são utilizados para a produção de engobes e esmaltes e servem para fazer a decoração dos 
revestimentos. (ANFACER, 2011) 

Esses produtos são usados na construção civil em revestimentos de paredes (internas e 
externas), pisos e piscinas. Os principais produtos desse segmento são: grês, azulejos, pisos, lajotas e 
porcelanatos.  

Segundo (ZANDONADI, 1998), o grupo de revestimentos é abordado com maior destaque em 
relação aos outros setores cerâmicos por se tratar de um segmento em expansão e que consome 
grande quantidade de matérias-primas. São estimadas em média mais de 6 milhões de toneladas a 
quantidade de matérias-primas utilizadas por este setor anualmente, assim distribuídas: 40-50% de 
argilas fundentes; 15-20% de argilas plásticas e caulim; 20-25% de outros minerais rochas fundentes 
(filito, feldspato, talco carbonatos etc.); e até 5% de quartzo. Além do cenário de produção crescente 
de revestimentos, há a tendência do crescimento relativo de fundentes na massa, em razão do 
incremento da produção de grés porcelânico (porcelanato). 

Entre os revestimentos cerâmicos, destaca-se o grês porcelanato que conforme MELO 
(2006), que devido a algumas características únicas em suas propriedades é que o porcelanato vem 
conseguindo conquistar um mercado em que até algum tempo atrás era ocupado por pedras naturais, 
ou outros tipos de revestimentos cerâmicos. Suas principais características são: Baixa absorção de 
água, <0,5%; elevada resistência a flexão, >27MPA; alta resistência ao manchamento, ao gelo, à 
abrasão, ao ataque químico; elevada dureza; além de baixo coeficiente de dilatação térmica. 

Por outro lado, existe uma crescente necessidade de aprimoramento dos produtos 
cerâmicos, principalmente os revestimentos, tendo como objetivos melhorar suas propriedades e 
diminuir o custo de produção com adesão de novos materiais. Um dos aspectos estudados é a 
incorporação de resíduos industriais nas massas cerâmicas, de fato, essa técnica é historicamente 
usada, inclusive em escala industrial.  Além disso, a possibilidade de criação de novos materiais usando 
a combinação de matérias primas ou com novos materiais, trazendo resultados satisfatórios é um 
ponto importante para o desenvolvimento da indústria ceramista e evidentemente atrai novos 
investimentos para o setor.  

A região nordeste, especificamente o Estado do Rio Grande do Norte, possui no seu território 
abundantes jazidas de argila vermelha, principal matéria prima para produção de tijolos, telhas e 
lajotas do segmenta da cerâmica estrutural. Devido ao óxido de ferro Fe2O3 às peças apresentam a cor 
vermelha, característica indispensável pelo mercado local. Todavia, o valor agregado dos materiais da 
cerâmica vermelha é pífio, quando comparado aos revestimentos cerâmicos.   
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A possibilidade de incorporação de argila vermelha na massa de porcelanato é uma solução 
para aumento o valor agregado da argila vermelha, produzir novos materiais, além de propiciar aos 
empresários do setor uma nova opção de produto.   

Portando, o objetivo desse trabalho é analisar a influência da incorporação de argila 
vermelha numa massa para porcelanato nas proporções de 10, 20, 30 e 40 %. As temperaturas de 
sinterização são 1100, 1200, 1300°C com patamar de 30 minutos e taxa de aquecimento de 2 graus por 
minuto.  Os corpos de prova foram submetidos ensaios tecnológicos: Absorção de água, Densidade 
relativa, Porosidade aparente, Massa especifica aparente e Tensão de Ruptura a Flexão.   

 
 
 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  
 

A confecção dos corpos de prova foi o primeiro para passo para realização do trabalho. As 
matérias primas foram escolhidas e misturadas em porcentagem adequadas.  A massa de porcelanato 
estudada é composta pelos seguintes materiais: Talco, feldspato, argila caulinítica e caulim.  A argila 
vermelha foi retirada de uma jazida da região da grande Natal.   

A composição dos grupos está descrita na tabela 1. São cinco grupos, com porcentagem 
crescente da argila vermelha, cominando com 50% da argila no grupo A5.   

Tabela 1 – Tabela com as composições dos Corpos de Prova. 
 Argila 

Vermelha 
Argila Branca Talco Feldspato Caulim 

A1 0,00% 35,00% 3,00% 45,00% 17,00% 

A2 10,00% 31,00% 2,00% 40,50% 15,33% 

A3 20,00% 28,00% 2,42% 36,00% 13,58% 

A4 30,00 % 24,00% 2,08% 31,50% 11,92% 

A5 40,00% 21,00% 1,83% 27,00% 10,20% 

 

Cada corpo de prova foi formado com 12 gramas e possui as seguintes dimensões: 20 cm de 
largura, 60 cm de comprimento e 2 cm de altura. Os corpos de prova foram produzidos através do 
processo de prensagem uniaxial, utilizando 3,5Tf (tonelada/força). Após o processo de prensagem, os 
corpos de provas foram secos numa estufa por 24 horas na temperatura de 110°C.  A matriz de 
confecção e o modelo esquemático do corpo de prova, estão expostos nas figuras 1 e 2 
respectivamente.  
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     Figura 1 – Esquema da Matriz de Confecção de Corpo de Prova. 

                                       

Figura 2 – Esquema do Corpo de Prova. 

As propriedades tecnológicas foram detectadas através dos ensaios de pós- conformação:  

- Ensaio de Absorção de água: Estabelece a relação entre a massa de líquido absorvida pelo 
organismo saturado do teste de líquido e do peso do corpo seco do ensaio. A fórmula utilizada é 
descrita na equação 1. 

                                                                         
(1) 

Onde:  

AA (%) – percentual de absorção de água;  

Mu – massa úmida dos corpos de prova; 

Ms – massa seca dos corpos de prova. 

 

 - Ensaio de Retração Linear : É a relação entre o comprimento inicial do corpo de prova 
verde e o comprimento após a queima. A fórmula para determinação da retração linear é mostrado na 
equação 2. 

 

100(%) ×
−

=
Ms

MsMuAA
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 (2) 

Onde: 

ΔLs% = Retração Linear 

Lo = Comprimento do Corpo de Prova a Verde, 

Lii Comprimento = Depois da Queima. 

- Ensaio de Porosidade: É a relação entre o volume de poros abertos do corpo de prova e o 
volume aparente da mesma fórmula. Na equação 3 tem-se a fórmula para o cálculo desse ensaio. 

 

        (3) 

 

Onde: 

Pa = Porosidade Aparente; 

Mu = Peso do corpo de prova úmido; 

Ms = Massa do corpo de prova seco; 

Mi = Peso do corpo prova imerso. 

- Ensaio de Flexão em Três Pontos: É definida como a máxima tensão de tração, localizado 
em uma imperfeição do material, também conhecido como módulo de ruptura. Ela é expressa em MPa 
e definida pela equação 4. 

 

    (4) 

Onde: 

TRF = Tensão de ruptura à flexão; 

F = Carga no momento da fratura; 

L = Distância entre os pontos de apoio; 

b = Base do corpo de prova; 

d = Altura do corpo de prova. 

100% x
Lo

LiiLoLs −
=∆

MiMu
MsMuPA

−
−

=

²2
3
bd
FLTRF =
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- Difração de Raios X: Permite a identificação e quantificação das fases cristalinas, sendo seu 
uso, entretanto não indicado para materiais semicristalinos ou que não possuam estrutura cristalina 
definida.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No ensaio de absorção de água, nota-se que aumentando à incorporação de argila vermelha, o 
índice de absorção de água diminui gradativamente. Na figura 3, encontra-se o resultado do 
ensaio.  

 

 

 Figura 3– Gráfico do Ensaio de Absorção de água. 
Dessa forma, os resultados demonstram que o grupo A5 com 40% de argila vermelha absorve 

a menor quantidade de água em ambas as temperaturas, chegando a menos de 5%. Sem a argila 
vermelha, o grupo A1 é responsável pela maior absorção. Nota-se que todos os grupos sinterizados na 
temperatura de 1100°C absorveram menos de 5% de água.  

 
A retração linear é uma das propriedades mais importantes dos materiais cerâmicos, 

podendo afetar de forma negativa nos produtos. Através dessa propriedade pode-se definir qual 
formulação cerâmica é adequada para uma determinada produção.  Dessa forma, nos resultados 
apresentados na figura 4, demonstram que existiu uma discrepância entre as temperaturas, pois os 
corpos de provas sinterizados na temperatura de 1100°C obtiveram um resultado superior aos demais. 
Desse modo, conclui-se que aumentando a temperatura à retração linear acompanha de forma 
proporcional. Ainda analisando o resultado de retração linear, percebe-se que seu aumento é ligado 
diretamente ao aumento da argila vermelha, portando, nota-se que o grupo A5 obteve o maior índice 
de retração.  

Na Figura 4, encontram-se os resultados do ensaio de retração.  
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Figura 4– Gráfico do Ensaio de Retração Linear. 
 

Outra propriedade importante das cerâmicas é a porosidade. O controle dela é essencial na 
produção de produtos cerâmicos, especialmente os pertencentes aos revestimentos cerâmicos. 
Em quantidades elevadas, a porosidade diminui à qualidade do material. Além disso, a porosidade 
define os produtos, entre porcelanatos e os demais que pertencem ao grupo dos revestimentos 
cerâmicos.  

Na figura 5 encontram-se os resultados do ensaio de porosidade.  
 

 

Figura 5 – Gráfico do Ensaio de Porosidade. 
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O resultado do ensaio de porosidade demonstrou que os grupos que possuem argila vermelha 
incorporada na massa cerâmica, possuem porosidade inferior ao grupo A1, formado apenas com a 
massa padrão de porcelanato.  Nota-se ainda que o grupo com maior porcentagem de argila vermelha, 
grupo A5, obteve o menor índice porosidade, sendo coerente com o ensaio de absorção de água.  

 O ensaio de resistência à flexão em três pontos permite constatarmos qual grupo possui maior 
resistência a carga. Sendo de extremamente importância na determinação da formulação que melhor 
se adapta ao produto desejado.   

O resultado de resistência a flexão pode ser encontrado na tabela 2. 

Tabela 2 – Ensaio de Resistência a Flexão em três Pontos. 
GRUPOS/ 

TEMPERATURA A1 A2 A3 A4 A5 

1000°C 3, 70922 3, 83031 5, 3089 5, 53833 7, 36108 

1100°C 13, 4093 12, 5999 15, 6359 16, 2645 17, 1822 

 

Nota-se que a resistência à flexão, aumenta gradativamente com a adição da argila vermelha. 
Os grupos com maior porcentagem da argila obtiveram os melhores resultados. Naturalmente as 
argilas vermelhas, possuem óxidos na sua composição que tem a função de serem fundentes, 
permitindo a formação de fase vítrea em temperaturas baixas. Portando, analisando os resultados do 
ensaio, é possível que os corpos de prova tenham aumentando sua resistência, pela ocorrência da fase 
vítrea provocada pelos óxidos em temperaturas baixas.  

Nas figuras 6 e 7, encontram-se alguns corpos de provas nas temperaturas estudadas de 1000 
e 1100° C respectivamente.   

 

Figura 6 – Foto dos Corpos de Provas sinterizados na temperatura de 1000° C. 
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Figura 7 – Foto dos Corpos de Provas sinterizados na temperatura de 1100° C. 

Percebe-se que os corpos de prova, sinterizados na temperatura de 1100°C possuem uma cor 
mais escura.  

A caracterização química dos materiais é importantíssima para determinação das propriedades 
e consequentemente no planejamento das formulações, além disso, com os dados coletados, 
pode-se descobrir e resolver possíveis problemas encontrados nas propriedades dos produtos.  Na 
figura 8, tem-se o resultado do ensaio de Difração de raios X da argila vermelha.  

 

Figura 8 – Resultado da Análise de DRX 

É possível notar no resultado do DRX, que existe a presença de minerais comuns das argilas 
vermelhas através de suas fases cristalinas. Portando, o resultado comprova a existência de 
quartzo, caulinita, muscovita, minerais do grupo da albita e anortita e óxido de ferro. 
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4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos apontam que o uso de argila vermelha, incorporada na massa de 
porcelanato é viável, todavia as características apresentadas mostram que o produto fica 
tendencioso a margem de classificação para o semi-grês. A temperatura de 1100° obteve melhor 
desempenho nos ensaios de absorção, retração e resistência a flexão em três pontos. Outros 
pontos importantes que merecem destaque são: 

− A incorporação de argila vermelha aumentou substancialmente a resistência dos corpos de 
prova; 

− Os corpos de prova sinterizados a 1100°C obtiveram maior resistência em todos os grupos; 
− Os ensaios de absorção de água e porosidade demonstram que as amostras 

confeccionadas com incorporação de argila vermelha tendem a absorver menos água; 
− A retração linear encontra-se em maior escala nas amostras com maior porcentagem de 

argila vermelha. 
Os resultados obtidos apontam para o uso de argila vermelha como uma possível opção na 

produção de novos produtos cerâmicos, especificamente dos semi-grês, aumento a produção do setor 
ceramista local que irá diversificar a utilização da argila vermelha em novos artefatos, agregando valor 
a essa matéria-prima. 
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RESUMO  
 

As argamassas constituem materiais essenciais 
à indústria da construção civil. A inserção de um resíduo 
industrial a sua composição, sem prejuízo as suas 
aplicações, representa um desafio fundamentado no 
desenvolvimento de novos materiais com propriedades 
satisfatórias, baixo custo e impacto ambiental. Este 
trabalho constitui parte da caracterização de um 
compósito obtido a partir de matriz cimentícia e resíduo 
proveniente da indústria de botões. Sendo assim, foi 
feito um estudo da densidade de argamassas no estado 

fresco, produzidas com acréscimo de resíduo em 
substituição de parte do agregado miúdo nas 
porcentagens de 5%, 10%, 15% e 20%. Esse ensaio foi 
realizado de acordo com a NBR 13278. De acordo com 
os resultados obtidos foi possível perceber que o 
acréscimo do resíduo diminui a densidade da argamassa 
no estado fresco, quanto maior for sua concentração.  

 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  argamassa, resíduo, compósito, polimérica. 

 

POLYMERIC MORTAR - CEMENT MATRIX REINFORCED WITH INDUSTRIAL WASTE 
 
ABSTRACT  
 

 The mortars are essential materials to the 
construction industry. The insertion of an industrial 
waste in composition of mortars, without prejudice to 
their application, represent a challenge based on the 
development of new materials with satisfactory 
properties, low cost and environmental impact. This 
work is part of the characterization of a composite 
obtained from cementitious matrix and waste from 
industry of buttons. Therefore, a study was made of the 

density of fresh mortar, with the addition of 
waste produced in place of part of fine aggregate in the 
percentages of 5%, 10%, 15% and 20%. This assay 
was performed according to NBR 13278. According to 
the results we see that the addition of the residue 
decreases the density of fresh mortar, how much 
greater its concentration. 

 

 

 KEY-WORDS: mortar, residues, composite, polymer. 
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ARGAMASSA POLIMÉRICA – MATRIZ CIMENTÍCIA REFORÇADO COM RESÍDUO INDUSTRIAL 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, o consumo humano aumenta gradativamente. Com o desenvolvimento 

das indústrias e a ampliação da produção, ocorreu um acréscimo exagerado na geração de 
resíduos.  

Podemos dizer que, o resíduo é todo material remanescente de um processo de 
produção e que não constitui produto final. 

O significativo aumento dos resíduos destinados a aterros e lixões inspira a busca de 
soluções ecologicamente corretas e sustentáveis.  

O reaproveitamento desses resíduos na composição de novos materiais, reinserindo 
esses elementos descartados no processo produtivo constitui uma alternativa eficiente para 
sua destinação. Associada a essa ideia, está à significativa demanda de materiais aplicáveis ao 
mercado da construção civil.  

A presente pesquisa visa analisar propriedades de argamassas reforçadas com 
diferentes concentrações de resíduo proveniente da indústria de botões, em substituição de 
parte do agregado miúdo. Dentre as características requeridas das argamassas, serão 
apresentados nesse artigo resultados referente a densidade de massa no estado fresco. 

 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1) ARGAMASSA 
 

Entre os principais materiais de construção, utilizados na indústria da construção civil, 
está o cimento, água e agregados (areia e pedra), para produção de argamassas e concretos.  

Na construção civil conceitua-se argamassa como um material complexo, constituído 
essencialmente de materiais inertes de baixa granulometria, isto é, agregado miúdo, e de uma 
pasta com propriedades aglomerantes, composta de aglomerante (cimento, cal ou gesso) e 
água.  

A NBR 13529 (ABNT, 1995) define a argamassa para revestimento como sendo “uma 
mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo 
ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento”. 

As argamassas podem ser consideradas materiais compostos ou compósitos com 
matriz cimentícia que possuem diferentes características e classificações. 

Quanto ao tipo de pega, as argamassas são classificadas de acordo com os 
aglomerantes: 

• Argamassas Aéreas: Endurecem pela ação química ao CO2 do ar. Ex.: Cal Aérea  
• Argamassas Hidráulicas: Endurecem pela ação exclusiva da água, esse fenômeno é 
denominado hidratação. Ex.: Cal Hidráulica, Cimento Natural e Cimento Portland, 
Gesso. 
• Argamassas Inertes: Endurecem por secagem. Ex.: Argilas e Betumes. 
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As argamassas podem ser também classificadas segundo o emprego, sendo: Para 
assentamento de tijolos nas alvenarias; Para revestimentos de parede e piso; Refratárias, 
quando devem resistir a altas temperaturas. 

As argamassas podem ser classificadas também de acordo com a dosagem: 
• Pobres ou magras: Quando o volume de aglomerante é insuficiente para encher os 
vazios do agregado.  
• Cheias: Quando os vazios do agregado são preenchidos exatamente pela pasta.  
• Ricas ou gordas: Quando houver excesso de pasta.  

A partir de 31 de Outubro de 2005, a norma reformulada NBR 13281 (ABNT, 2005) com 
o título Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos, entrou 
em vigor, ampliando para sete os requisitos que estabelecem as exigências mecânicas e 
reológicas para as argamassas produzidas em obra ou industrializadas, a saber: 

• P – resistência à compressão (MPa) – NBR 13279 (ABNT, 2005); 
• M – densidade de massa aparente no estado endurecido (kg/m³) – NBR 13280 
(ABNT, 2005); 
• R – resistência à tração na flexão (MPa) – NBR 13279 (ABNT, 2005); 
• C – coeficiente de capilaridade (g/dm2/min1/2) – NBR 15259 (ABNT, 2005); 
• D – densidade de massa no estado fresco (kg/m3) – NBR 13278 (ABNT, 2005); 
• A – resistência potencial de aderência à tração (MPa) – NBR 15258 (ABNT, 2005); 
• U – retenção de água (%) – NBR 13277 (ABNT, 2005); 

Podemos classificar a argamassa polimérica utilizada nessa pesquisa, como hidráulica 
para fins de utilização no assentamento e revestimentos de alvenarias.  

A densidade de massa no estado fresco foi a propriedade evidenciada neste artigo. A 
densidade é a relação entre a massa da argamassa e o seu volume, podendo variar com teor 
de ar incorporado e densidade dos materiais constituintes da argamassa. Quanto mais leve for 
a argamassa, mais trabalhável será a longo prazo, reduzindo o esforço na sua aplicação e 
aumento a produtividade. 

 

2) RECICLAGEM E RESÍDUOS 
 

A Reciclagem é o conjunto de atividades que torna possível o reaproveitamento ou 
reutilização dos resíduos sólidos que são considerados lixo (FREITAS, 2007). É um processo 
industrial que transforma lixo descartado em outro produto. 

Desde a década de 80 que a palavra reciclagem foi incorporada ao vocabulário 
internacional quando ficou constatado que matérias primas não renováveis como o petróleo, 
estavam e continuam esgotando-se. 

As politicas de Ambiente falam correntemente na “politica dos 3Rs: Redução, 
Reutilização e Reciclagem”. Melo (2009) diz que reciclar é economizar energia, poupar 
recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora. 

Os resíduos industriais constituem um problema ambiental e social que vem 
preocupando a sociedade nas últimas décadas. Todos os dias, milhares de toneladas de 
resíduos são descartados em aterros sanitários. Dentre esses, encontram-se resíduos passíveis 
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de reciclagem como plásticos, papel e vidro. 

A busca de materiais renováveis e a reciclagem dos resíduos produzidos pela 
urbanização são preocupações constantes inerentes à preservação do meio ambiente e a 
utilização de produtos naturais. 

A destinação, tratamento e disposição final de resíduos sólidos devem seguir a Norma 
NBR 10.004 (ABNT, 2004a), que classifica os resíduos quanto à sua periculosidade para o 
ambiente e a saúde pública. 

Os resíduos podem ser classificados em perigosos (classe I) e não perigosos (classe II), 
sendo estes subdivididos em não-inertes (classe IIA) e inertes (classes IIB). Os resíduos 
perigosos são aqueles que apresentam periculosidade ou uma das características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os resíduos não-
inertes são aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos perigosos nem na de 
inertes, nos termos da referida norma. Os resíduos não-inertes podem ter propriedades de 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. (NBR 10.004, 2004) 

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

1) OBTENÇÃO DO RESÍDUO 
As amostras do resíduo, utilizadas neste artigo, são resultantes do processo de 

usinagem e acabamento inerentes a fabricação de botões, tendo sido obtidas através da 
Bonor Indústria de Botões Ltda., situada no município de Parnamirim/RN. 

O resíduo é um polímero termofixo amplamente utilizado na indústria de plásticos e é 
constituído de partículas com formato de finos flocos ou escamas, que dão o aspecto 
pulverulento ao material, se comportando como agregado leve. 

 

 

Figura 1 – (a) (b) (c) Noções da granulometria do resíduo (d) Ensaio granulométrico (e) (f) resíduo 

antes da trituração (g) (h) Comparação do botão com e sem acabamento 

3.2 PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA 

A argamassa foi produzida com o traço de 1:3 e preparada conforme a NBR 13276, 
substituindo parte do agregado miúdo pelo resíduo de botões, nas porcentagens de 5%, 10%, 
15% e 20% da massa de areia.  
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Inicialmente, os elementos constituintes do material composto, ou seja, o cimento, 
areia e resíduo, foram devidamente pesados (figura 2), utilizando balança com precisão de 
0,1g, para produção dos corpos de provas necessários ao ensaio de densidade de massa no 
estado fresco. 

 (a)  (b) 

Figura 2 - Pesagem de elementos constituintes: (a) cimento, (b) agregados – areia+resíduo 

Em seguida, misturaram-se manualmente os agregados, isto é, a areia ao resíduo separado 
a seco como indicado na figura 2 (b).  

No misturador mecânico (figura 3), foram acrescentados a água e o cimento, 
movimentando o misturador na velocidade mais lenta por 30 seg. para a formação da pasta. 
Ainda com o misturador ligado foram acrescentados os agregados e depois homogeneizados, 
movimentando na velocidade rápida por 30 seg. 

 
Figura 3 - Misturador mecânico utilizado na homogeneização da mistura 

Desligando o misturador, a homogeneização continuou manualmente, com a utilização de 
espátula com lâmina com 152 mm de comprimento e 13 mm de largura, com bordas retas e 
cabo de madeira, por mais 15 seg. Ainda com o misturador desligado, a massa permaneceu 
em descanso por 75 seg. A seguir, o misturador foi religado em movimento rápido, deixando-
se misturar por mais 60 seg.  

3.3 CORPOS DE PROVA 
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A argamassa foi produzida, conforme apresentada no item 3.2, para a realização dos 
ensaios de determinação da densidade de massa no estado fresco, conforme a NBR 13278, 
cujos corpos de prova serão apresentados a seguir: 

Os corpos de prova foram preparados de acordo com o procedimento e instrumentação 
normatizados na NBR 13278. Inicialmente, foi feita a calibração dos moldes de PVC cilíndricos, 
com capacidade aproximada de 400 mL, pesando o recipiente cilíndrico de PVC vazio e 
registrando sua massa (Mv). Além de encher o recipiente com água destilada a (23 ± 2) C e 
registrar seu volume. 

A argamassa foi colocada nos recipientes de PVC. A princípio, foram introduzidas 
suavemente porções de argamassa no recipiente cilíndrico de PVC calibrado, formando três 
camadas de alturas aproximadamente iguais. Aplicou-se em cada camada 20 golpes ao longo 
do perímetro da argamassa. Cada golpe correspondeu à entrada e à saída da espátula na 
posição vertical. Após a execução e golpeamento da última camada, aplicaram-se cinco golpes 
com o soquete, a intervalos regularmente distribuídos ao redor da parede externa do 
recipiente, retirando a espátula com cuidado para evitar a formação de vazios.  

Depois o recipiente foi rasado com uma régua, com comprimento mínimo de 102 mm e 
com espessura entre 1,6 mm e 3,2 mm, em duas passadas ortogonais entre si, fazendo-se 
movimentos de vai-e-vem em toda a superfície, com inclinação de 450 em relação à superfície 
da argamassa.  

Todo processo foi realizado em tempo inferior a 90 segundos, contados a partir da 
colocação da argamassa nos moldes, pesando e registrando a massa do molde com a 
argamassa, como apresentado na figura 4, utilizando balança com precisão de 0,1g. 

 

Figura 4 - Molde cilíndrico com argamassa 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O volume do molde de PVC com água destilada foi de 419 ml, correspondendo a 419 cm³. 
A determinação da sua massa (Mv) foi de 117,14g, feita em balança com precisão de 0,01g.  

Com a pesagem do conjunto molde mais a argamassa, conforme indicado na NBR 13278, 
utilizou-se a equação A = (Mc – Mv) ÷ Vr, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Resultados da Densidade de Massa dos Compósitos. 
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Concentração 
(resíduo de botões) 

Peso molde+argamassa 
Mc (g) 

Peso da argamassa 
(Mc – Mv) (g) 

Densidade (A) 

5% 816,34 699,20 1,67 g/cm³ 
10% 823,31 706,17 1,69 g/cm³ 
15% 735,82 618,73 1,48 g/cm³ 
20% 689,87 572,73 1,37 g/cm³ 

 
Os resultados apresentados na tabela 1 indicam que com o acréscimo de resíduo de 

botões, em substituição a parte do agregado miúdo no compósito, houve redução da 
densidade de massa no estado fresco do material, tornando a argamassa melhor trabalhável a 
longo prazo. O resíduo constitui um agregado leve, pulverulento, com densidade inferior a da 
areia e que acrescentado a argamassa promove um aumento dos vazios, ocorrendo assim o 
decréscimo da densidade de massa. 

 

V. CONCLUSÕES 
 

• O resíduo proveniente da indústria de botões pode ser utilizado como material de 
construção, enquanto agregado leve e pulverulento; 

• O reaproveitamento desse resíduo na indústria da construção civil é viável, 
considerando que sendo utilizado na produção de argamassas reduz a sua 
densidade de massa no estado fresco, melhorando a sua trabalhabilidade de 
aplicação a longo prazo e consequentemente a sua produtividade; 

• A inserção do resíduo em substituição da areia, na produção de argamassas, tende 
a reduzir o custo da argamassa, visto que, promove a redução da quantidade de 
areia. 
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RESUMO  
 
As argilas do Rio grande do norte têm grande 
aplicação na indústria da construção civil, 
destacando-se na produção de tijolos, telhas e 
blocos em geral - cerâmica estrutural, e pisos de 
revestimento. A diversidade de aplicações se 
deve a grande variedade de argilas encontradas 
nas regiões do estado e pelas características 
físico-químicas desses argilo-minerais; sendo 
encontradas argilas de diferentes colorações, 
composições, e com propriedades distintas. No 
entanto, para uma aplicação adequada na 
indústria cerâmica de revestimento é necessária 
uma rigorosa caracterização para uma seleção 

adequada. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar argilas provenientes do município 
de Parelhas/RN – Região do Seridó, e da região 
da grande Natal. As argilas foram caracterizadas 
através de análise química por fluorescência de 
Raios-x (FRX), análise mineralógica por difração 
de Raios-x (DRX) e pela coloração pós-queima. 
As argilas caracterizadas apresentaram 
coloração clara pós-queima, demonstrando, 
pelas suas características intrínsecas, serem 
apropriadas para emprego na produção de 
cerâmica de revestimentos. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Caracterização, Argilas do RN, Cerâmica de revestimentos 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CLAYS OF RIO GRANDE DO NORTE FOR USE IN CERAMICS 
COATINGS 

 
ABSTRACT 
 
The clays of Rio Grande do Norte have wide 
application in the construction industry, especially 
in the production of bricks, tiles and blocks in 
general - structural ceramics, flooring and cladding. 
The diversity of applications due to the great 
variety of clays found in the regions of the state 
and the physicochemical characteristics of these 
clay minerals, clays are found in different colors, 
compositions, and with distinct properties. 
However, for a proper application in ceramics 
coating is required for an accurate characterization 

of an appropriate selection. The objective of this 
study is to characterize clays from the city of 
Parelhas / RN - Seridó Region, and the region of 
great Natal. The clays were characterized by 
chemical analysis by x-ray fluorescence (XRF), 
mineralogical analysis by X-ray diffraction (XRD) 
and the color after firing. The light colored clays 
had characterized post-burn, demonstrating their 
inherent characteristics, are appropriate for use in 
the production of ceramic coatings.  

 

 KEY-WORDS: Characterization, Clays, Ceramic coatings 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A indústria de cerâmica de revestimentos utiliza uma grande variedade de matérias-primas, 

todas encontradas na natureza, constituídas por dois tipos principais, ou seja, os materiais argilosos e 
os não-argilosos. Os materiais argilosos apresentam grande variedade de tipos e composições. 
Geralmente, na produção da massa (barbotina) são utilizadas misturas de diversos tipos e 
características distintas, que resultam na composição desejada. Já os materiais não-argilosos são 
utilizados em mistura com argilas, quando estas não os contêm. Servem para formar o esqueleto do 
corpo cerâmico ou para promover a fusão da massa. Os compostos minerais normalmente utilizados 
são quartzo, feldspato e calcário (CONSTANTINO, 2010). 

O grupo de revestimentos é abordado com maior destaque em relação aos outros setores 
cerâmicos por se tratar de um segmento em expansão e que consome grande quantidade de matérias-
primas. São estimadas em média mais de 6 milhões de toneladas a quantidade de matérias-primas 
utilizadas por este setor anualmente, assim distribuídas: 40-50% de argilas fundentes; 15-20% de 
argilas plásticas e caulim; 20-25% de outros minerais rochas fundentes (filito, feldspato, talco 
carbonatos etc.); e até 5% de quartzo. Além do cenário de produção crescente de revestimentos, há a 
tendência do crescimento relativo de fundentes na massa, em razão do incremento da produção de 
grés porcelânico (porcelanato) (ZANDONADI, 1998). 

As matérias-primas cerâmicas podem ser classificadas como plásticas e não-plásticas. 
Embora ambas exerçam funções ao longo de todo o processo produtivo, as plásticas são essenciais na 
fase de conformação, enquanto as não-plásticas atuam mais na fase do processamento térmico. As 
principais matérias-primas plásticas utilizadas no preparo das massas de revestimentos são argilas 
plásticas (queima branca ou clara), caulim e argilas fundentes (queima vermelha). Dentre as matérias 
não-plásticas, destacam-se os filitos, fundentes feldspáticos (feldspato, granito, sienito e outros), talco 
e carbonatos (calcário e dolomito), sendo que o filito e o talco apresentam também características 
plásticas. O quartzo (material não-plástico) geralmente já está incorporado a outras substâncias 
minerais (argilas, filitos e fundentes feldspáticos) (GORINI et al, 1999). 

As justificativas para a realização desse trabalho baseiam-se em estudar a viabilidade, do 
ponto de vista tecnológico, as argilas plásticas das regiões do estado do Rio grande do norte como 
matéria-prima para produção de revestimentos cerâmicos, aumentando assim sua aplicação no setor 
industrial. Para atingir o objetivo geral descrito acima, alguns objetivos específicos serão alvos na 
execução deste trabalho, são eles: análise das características mineralógicas das argilas, aumento do 
leque de matérias-primas no processo de fabricação de revestimentos cerâmicos e investigação da 
potencialidade das argilas do estado para este setor industrial. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

As argilas são rochas sedimentares compostas de grãos muito finos de silicatos de alumínio, 
associados a óxidos que lhes dão tonalidades diversas. Pode ser encontrada próxima de rios, muitas 
vezes formando barrancos nas margens. É da família dos minerais filossilicáticos hidratados, 
aluminosos de baixa cristalinidade. Suas dimensões no geral são partículas menores do que 1/256 mm 
ou 4 m de diâmetro. Ações físico-químicas do ambiente natural, através dos anos, apresentando-se 
normalmente na forma de pó; argilas secundárias, decorrentes da sedimentação de partículas 
transportadas através das chuvas e dos ventos, que se apresentam na forma pastosa ou de lama 
(SANTOS, 1989).  

No conceito moderno, consideram-se as argilas como compostas essencialmente de 
partículas extremamente pequenas de um ou mais membros de certo grupo de substâncias 
denominadas argilominerais (BEKKUN et al, 1991), que são silicatos hidratados de alumínio e/ou 
magnésio, contendo teores significativos de ferro, níquel, cromo e outros cátions na estrutura peculiar 
dos argilominerais que geram uma capacidade de troca reversível para cátions orgânicos, inorgânicos e 
orgânometálicos (SANTOS, 1989). 

Na natureza, a argila verde dificilmente é encontrada em grandes cristais individuais, sendo 
mais comum localizá-la em pó, originada da decomposição do solo por ações físico-químicas do 
ambiente natural através dos anos. Mas também é possível encontrá-la em massa compacta ou 
lamelar (argila + água), oriunda da sedimentação de partículas transportadas através das chuvas e dos 
ventos. Sendo, ainda, também vista em inclusões no quartzo, como fibras (SANTOS, 1989). 

Argilas plásticas brancas (tipo ball-clay) dão origem a materiais ou produtos de coloração 
branca. A matriz argilosa é de tipo caulinítica, com pouca ilita. Conseqüentemente, tais argilas 
apresentam um comportamento plástico muito interessante. Após queima estes materiais evidenciam 
características de resistência mecânica e porosidade de grande interesse cerâmico. (OLIVEIRA, 2008).  

O termo "ball Clay" é utilizado para designar qualquer argila sedimentar de elevada 
plasticidade, granulometria fina, cuja cor após queima seja branca. Mineralogicamente, as argilas "ball 
clays" são constituídas por caulinita, mica (ilita) e quartzo, podendo apresentar teores de esmectita e 
possivelmente clorita, sendo a caulinita, geralmente, mal cristalizada e de fina granulometria. 
(MENEZES, 2003). 

As argilas são utilizadas nas massas cerâmicas dando maior plasticidade e resistência em 
altas temperaturas, bastante utilizadas na produção de placas refratárias que atuam como isolantes e 
revestimentos para fornos. Sua grande plasticidade impede que seja trabalhada sozinha, fica pegajosa 
com a água. É adicionada em massas cerâmicas para proporcionar maior plasticidade e tenacidade à 
massa. (BETEJTIN, 1977). 

Aqui ressaltam-se as técnicas de moagem da matéria-prima e preparação massa como fator 
importante no produto cerâmico. Os dois processos principais são via seca e via úmida (ABNT, 1997). 
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Nas indústrias de revestimentos via seca é utilizada a massa simples ou natural, conforme 
definição de Emiliani, Corbara (1999). A massa é formada de argila de queima avermelhada, que é seca 
abaixo de 5% de umidade, cominuída em moinhos de martelo e/ou pendulares, levemente 
umidificadas, e encaminhadas ao processamento cerâmico (prensagem a seco, secagem, decoração e 
queima). 

Os revestimentos da via úmida são de base preferencialmente clara, formulados com massa 
composta ou artificial (CORBARA, 1999), que é constituída de argilas, caulim, filito, rochas feldspáticas, 
talco, carbonatos e quartzo, que reúnem os materiais fundentes, inertes e formadores de vidro. Essa 
mistura é moída e homogeneizada em moinhos de bola, em meio aquoso; seca e granulada em spray 
dryer (atomizador); e conformada por prensagem a seco, para seguir então para a decoração e 
queima. (DUAILIBI FILHO, 1999). 

A seleção das matérias-primas busca dar cor branca ou clara aos produtos (biscoito ou 
suporte) e boa sinterização nas condições de queima rápida e temperaturas abaixo de 1200 °C. 

 

3. METODOLOGIA E ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para realização deste trabalho foi utilizada duas argilas proveniente de Parelhas/RN da região 
do seridó e da região da grande Natal. As argilas passaram por um processo de secagem em uma 
estufa a 100 °C por 24 h, em seguida foi realizado um processo de cominuição via moinho de bolas, e 
posteriormente passadas em uma peneira de malha 200 mesh para fazer a sua desaglomeração. 

Para caracterizar o material de partida foram realizadas análises químicas por meio de 
fluorescência de raios-x através de um espectrômetro de marca Shimadzu EDX-720/800 HS, com 
objetivo de estabelecer a proporção em que cada elemento se encontra no material ensaiado. 

 

Tabela 1: Análise química da argila de Parelhas/RN (região do seridó) 

 Porcentagem em Massa (%) 

ÓXIDOS SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O CaO BaO 

 68,75 26,34 3,37 0,62 0,49 0,21 0,19 

 

Tabela 2: Análise química da argila da região da grande Natal 

Porcentagem em Massa (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O CaO SO3 ZrO2 MnO SrO Rb2O Y2O3 

68,478 19,434 5,896 2,900 2,085 0,400 0,364 0,309 0,060 0,032 0,028 0,015 
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Em seguida foi realizada a difração de Raios-X, que corresponde a uma das principais técnicas 
para caracterização microestrutural de materiais cristalinos. As Figuras 1 e 2 mostram os difratogramas 
obtido para as amostras de argilas plásticas com granulometria de 200 mesh. 

 

 

Figura 1 - Difratograma de raios-x da argila plástica de Parelhas/RN (Região do seridó) 

 

 

Figura 2 - Difratograma de raios-x da argila plástica da Grande Natal (Região metropolitana de Natal) 
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Os resultados obtidos mostram que a amostra apresenta valores de Al2O3 inferior a 46,0%, 
segundo as normas da ABNT, o material é classificado com sílico-aluminoso (ABNT, 2006). A presença 
de MgO na amostra da argila da Grande Natal, indica a possibilidade da presença de argilomineral 
montmorilonítica. A análise por fluorescência de Raios-X mostrou também a presença de materiais 
fundentes, tais como, o ferro (Fe2O3) e o titânio (TiO2).  

A argila de Parelhas/RN é constituída basicamente por caulinita, quartzo e muscovita. Já a 
argila da região da Grande Natal é constituída por quartzo, caulinita, muscovita e microclinio. O 
quartzo combinado com o CaO, K2O contribui para a diminuição da retração linear das massas 
cerâmicas, já que este funciona como “esqueleto” durante a formação de fase líquida. O quartzo 
possui uma estrutura cristalina trigonal e hexagonal composta por tetraedros de sílica. A caulinita e os 
óxidos de ferro determinam, normalmente, a cor e influenciam a estrutura, consistência, infiltração e 
retenção de água e reações de troca iônica dos solos. Embora a caulinita seja o principal mineral dos 
sedimentos, os óxidos de ferro normalmente estão presentes. De acordo com Betejtin (1977) a 
muscovita caracteriza-se pela clivagem basal bem marcada, e de acordo com as impurezas presentes, a 
muscovita pode ser incolor (mais comum), marrom ou rósea. 

As argilas foram submetidas as queimas de 900°C e 1000°C e apresentaram coloração clara 
pós-queima devido o teor de óxido de ferro apresentados na composição química. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises realizadas, pode-se concluir que as argilas das regiões de Seridó 
(município de Parelhas/RN) e da Grande Natal é viável para a fabricação de produtos de revestimentos 
cerâmicos. Os resultados obtidos através da fluorescência de Raios-X mostraram a presença de 
materiais plásticos e materiais fundentes na composição das argilas. Materiais plásticos que atuam na 
conformação das massas cerâmicas e na consistência dos produtos cerâmicos de revestimos, e 
materiais fundentes que apresentam um baixo ponto de fusão, atuando no processamento térmico 
das massas cerâmicas.  

Dentre os óxidos detectados, K2O e CaO, são considerados fundentes e formadores de fase 
vítrea, uma vez que tendem a baixar o ponto de fusão. Geralmente, o comportamento dos materiais a 
alta temperatura é influenciado pelo teor de Fe2O3 e TiO2 que geram fases de baixo ponto de fusão. A 
coloração marrom das argilas deve-se à presença de sílica, óxido de potássio e óxido de ferro 
associado ao cálcio e alumina em sua composição.  

Desta forma, pode-se concluir que as argilas plásticas das regiões do Rio grande do norte são 
apropriadas para a produção de revestimentos cerâmicos devido a presença de materiais composição 
desse material. 
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RESUMO  
 
A constituição de um sistema de certificação para 
reconhecimento das habilidades adquiridas através da 
educação informal e não formal, atrai a atenção de 
diversos países. O presente artigo tem como objetivo 
abordar a importância da certificação da aprendizagem 
prévia adquirida, sobretudo na educação não formal, 
dos Mestres de Obras da cidade do Natal – RN, 
utilizando como base a metodologia de Análise e 
Reconhecimento da Aprendizagem Prévia-ARAP, 
desenvolvida pelo Ministério da Educação dos Tempos 
Livres e dos Esportes – MELS do Canadá. Um 

levantamento bibliográfico e documental foi realizado 
para contextualização do tema, além da aplicação de 
questionários, entrevistas e observações da legislação 
específica. Os resultados observados evidenciam que a 
certificação auxilia diretamente na qualificação do 
profissional habilitado, e que atende às exigências do 
mercado do trabalho no sentido de suprir a demanda 
dos empregadores. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Aprendizagem prévia, Competências, Educação não formal, Mestre de Obras. 

 

FOREMEN PREVIOUS LEARNING CERTIFICATION IN THE CIVIL CONSTRUCTION EMERGENCY 
CONTEXT IN NATAL-RN 

 
ABSTRACT 
 

The establishment of a certification system 
for recognition of skills acquired through informal and 
non-formal education attracts the attention of several 
countries. This article aims to address the importance of 
certification of prior learning gained, especially in non-
formal education, the foremen of the city of Natal - RN, 
using methodology based on the Prior Learning Analysis 
and Recognition PLAR-developed by the Canadian 
Department of Education Leisure and Sports – MELS. A 

literature review was conducted to document and 
contextualize the theme, in addition to questionnaires, 
interviews and observations of specific legislation. The 
observed results show that the certification directly 
assists in the qualification of a qualified professional, 
and meets the requirements of the labor market in 
order to meet the demand of employers. 

 

 

 KEY-WORDS: Prior Learning, Skills, Non-formal education, Foremen. 
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CERTIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM PRÉVIA DO MESTRE DE OBRAS NO CONTEXTO 

EMERGENCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM NATAL-RN 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento das habilidades de um profissional desde muito tempo vem sendo 
questionado nos mais diversos campos de atuação. Na História do Brasil, no período colonial, 
a construção de igrejas, mosteiros, fortalezas entre outras edificações necessitavam de 
pessoas que estivessem aptas para fazer o trabalho. A mão de obra escrava não favorecia 
completamente às exigências da colônia devida sua desvalorização, embora sua força de 
serviço fosse necessariamente importante. A formação de novos estados e cidades tornaram 
ainda mais profícuas o uso de trabalhadores capacitados neste mercado para agirem como 
colaboradores de um crescimento ocupacional que o Brasil enfrentaria em seu 
desenvolvimento.  

Nesse contexto ocupacional, o Mestre de Obras para o qual não tem formação no 
ambiente formal, se torna indispensável uma análise do seu aprendizado não formal e dessa 
forma proporcionar oportunidades de certificação de suas competências para melhorar a 
prática profissional desse cidadão, hoje tão importante no cenário econômico do país. 

Na situação atual, compreendemos ser necessária a valorização dos 
conhecimentos/aprendizagens do trabalhador/cidadão em qualquer espaço geográfico e/ou 
social que ele se encontre, pois tais processos de aprendizagem não formal são tão 
importantes quanto àqueles relacionados à educação formal. 

Como base para a construção desta pesquisa, buscamos o processo de formação da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, no que diz respeito à Formação e Certificação 
Profissional, e à Certificação de Competências Profissionais. Esse processo vem atraindo a 
atenção de diversos países para a constituição de um sistema de certificação no que se refere 
ao reconhecimento das habilidades adquiridas através da educação informal e não formal.  

Os vários seguimentos da sociedade, seja público, privado ou da sociedade 
organizada, vem elegendo a certificação dos conhecimentos adquiridos como “instrumento 
potencialmente importante para valorizar a capacitação, oferecendo maiores perspectivas de 
emprego e renda, reduzindo riscos de acidentes e de práticas deficientes de trabalho, gerando 
melhorias de produtividade e de qualidade, e reduzindo custos de formação profissional para 
as empresas e para o governo” (OIT, 2009). 

Diante do exposto, elegemos a certificação da aprendizagem prévia, como 
ferramenta para a formação continuada dos Mestre de Obras, visualizando a competitividade 
nas empresas, garantindo a empregabilidade dos trabalhadores e a manutenção do posto de 
trabalho, contribuindo também para a emancipação humana dos trabalhadores. Dentro dessa 
perspectiva, entendemos que a certificação de suas habilidades é uma atitude que aumenta a 
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auto-estima do profissional incentivando-o a se conhecer, a se gostar, valorizar suas 
qualidades e acreditar no seu potencial produtivo, o qual o tornará respeitado. 

Por fim, escolhemos, a exemplo da União Européia e do Canadá, instrumentalizar e 
certificar a Nível Básico, com cursos de Extensão, as competências adquiridas pelo Mestre de 
Obras na Área de Construção Civil, norteadas pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
e a Organização Internacional do Trabalho – OIT, que trata o assunto com muita acuidade no 
sentido de laborar em função da valorização e da melhoria das ocupações do trabalho e relata 
que: 

A certificação ocupacional, nos dias atuais, passou a ser uma grande prioridade, 
tanto para o trabalhador como para a empresa, como também para o público cliente. 
Os níveis de exigências do desempenho profissional se encontram cada vez mais 
rigorosos e submetidos a normas setoriais e internacionais de padrões de medida e 
performance. (OIT, 1999, p. 116)    

Baseadas nas observações apontadas pela OIT, às ocupações profissionais devem ser 
certificadas para melhor atender às necessidades do mercado e do próprio trabalhador. O 
setor da Construção Civil se encontra em constante progresso e carece de iniciativas 
proficientes para que o desenvolvimento seja alcançado integralmente.  

A aprendizagem informal se caracteriza por meio de ações não planejadas e que 
mesmo dessa forma acrescentam experiência ao ser trabalhador e acumulador de vivências. A 
esse respeito Afonso (1989) diz que “a educação informal acontece ao longo da vida, constitui 
um processo permanente e contínuo e não previamente organizado”. Quanto a educação não 
formal o pensamento de Afonso (1989) nos revela que: 

(...) embora obedeça a uma estrutura e a uma organização (mesmo que não seja essa 
a finalidade), diverge ainda da educação formal no que diz respeito a não fixação de 
tempos e locais e a flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 
cada grupo concreto”. (AFONSO, 1989)      
    

Para ALLEN (1919) apud OIT (2002): “Analisar uma ocupação significa fazer uma lista 
das coisas necessárias para ensinar o ofício ao aluno”. Logo, a pesquisa direciona seu rumo 
para que o aluno seja o objeto de aprendizado ao exercício de seu ofício na Construção Civil.  

 

2. CONTEXTUALIZANDO A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O progresso existente no Brasil durante o período colonial se deu em etapas bem 
espaçadas, devido a presente dependência que o país possuía de seu conquistador, Portugal. 
Os primeiros passos dados em busca do desenvolvimento da Construção Civil no país foram 
construções de igrejas e mosteiros, fortalezas, aquedutos que na situação vigente da época 
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tais edificações se enquadravam nas condições de trabalho da colônia portuguesa (FAUSTO, 
1996).   

Em se tratando de edificações civis, a utilização de materiais da época era de certa 
precariedade devida à ausência de informações técnicas e do próprio período de alargamento 
em que a colônia se encontrava. As casas mais nobres eram feitas de madeiras, pedras e 
barro, e algumas inserções de inovação ao se utilizar tijolos e cal. As casas mais simples eram 
feitas de adobe, pau-a-pique, taipa de pilão. O trabalho do período se servia de mão de obra 
escrava e trabalhadores livres (SÁ, 2010).  

A região Nordeste desde a colonização obteve grande influência no desenvolvimento 
do país e, sobretudo na evolução da construção civil. A cidade do Recife gerou grande 
melhoria na infra-estrutura da região e juntamente com o estado da Bahia contribuíram para 
o avanço do setor no país, desde que os portugueses iniciaram sua colonização no Brasil com 
o objetivo de obterem uma centralização do poder oligárquico a Bahia também se beneficiou 
na construção de edificações utilizadas pela coroa portuguesa (FAUSTO, 1996).  

No Rio Grande do Norte, depois de muitos fracassos da coroa portuguesa na 
administração do poder no Brasil, a força passou a estar nas mãos dos franceses que 
permaneceram por mais de 60 anos no comando. A construção do Forte dos Reis Magos em 
Natal foi um dos marcos da história do estado (PRIOR, 2010). 

A vivência dos trabalhadores da Construção Civil durante o progresso do país tornou 
mais fortes as marcas de um crescimento na busca por profissionais qualificados. O objetivo 
de se certificar é reconhecer que os profissionais dessa área em constante ascensão são 
capazes de evidenciar seus conhecimentos através de práticas experimentadas e vivenciadas 
nos dias de trabalho.  

A certificação quando se encontra fundamentada pela competência procura em sua 
mobilidade e interesse, articular os conhecimentos da educação formal, para somente a partir 
desses métodos se tornarem possíveis a expansão da educação e da ampliação da qualificação 
profissional. Os estudos direcionados a essa área de pesquisa são abordados pelo Parecer 
16/99, para competência profissional ao mencionar que: 

Conhecimentos são entendidos como o que muitos denominam simplesmente 
saberes. Habilidades são o saber-fazer relacionado com a prática do trabalho, 
transcendendo a mera ação motora. Atitudes são o saber-ser, relacionado com 
valores e, portanto, com o julgamento da pertinência da ação, com a qualidade do 
trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e outros 
atributos humanos, tais como a iniciativa criatividade ( PARECER 16/99, CNE/CEB).  

Através de conhecimentos adquiridos e habilidades versadas nos vários estágios do 
trabalho um Mestre de Obra, ao ser certificado passa também a ter um entendimento de seu 
lugar no mercado e de sua importância, conscientizando-se da preservar do meio em que 
convive.  
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A Construção Civil no Brasil tem apresentado grandes avanços para o 
desenvolvimento de um país mais sustentável. Em Natal/RN, local onde ocorre a pesquisa, o 
trabalho é constante quando se trata da ocupação de áreas de aproveitamento. O mercado na 
cidade torna o ciclo do comércio ainda mais progressivo. As pessoas possuem maior oferta de 
emprego, da mesma proporção é exigida igual capacitação profissional. Com empregos 
ofertados, as pessoas habilitadas e bem capacitadas além de receberem por seu trabalho 
movimentam o mercado em um círculo de consumo.  

Leite (1996) apud Manfredi (1999, p. 11) alude a esse respeito em sua pesquisa 
acerca da qualificação associada às competências do trabalhador onde em uma acepção cita: 

A capacidade de mobilizar saberes para dominar situações concretas de trabalho e 
transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra. A qualificação de 
um indivíduo é sua capacidade de resolver rápido e bem os problemas concretos 
mais ou menos complexos que surgem no exercício de sua atividade profissional. O 
exercício dessa capacidade implicaria a mobilização de competências adquiridas ou 
construídas mediante aprendizagem, no decurso da vida ativa, tanto em situações de 
trabalho como fora deste, reunindo:  
(...) o “saber fazer”, que recobre dimensões práticas, técnicas e científicas, adquirido 
formalmente (cursos/treinamentos) e/ou por meio da experiência profissional;   
(...) o “saber ser”, incluindo traços de personalidade e caráter, que ditam os 
comportamentos nas relações sociais de trabalho, como capacidade de iniciativa, 
comunicação, disponibilidade para a inovação e mudança, assimilação de novos 
valores de qualidade, produtividade e competitividade;    
(...) o “saber agir”, subjacente à exigência de intervenção ou decisão diante de 
eventos - exemplos: saber trabalhar em equipe, ser capaz de resolver problemas e 
realizar trabalhos novos, diversificados (MANFREDI, 1999, p. 11). 
 

Portanto, a certificação por competências é um instrumento potencialmente 
importante para reafirmar o capital intelectual que o Mestre de Obras apresenta no seu dia a 
dia de trabalho. 

 

3.   EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E A PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Desde o principio da existência humana na terra, podemos considerar o “homem” 
como um ser em constante processo de aprendizagem. Dessa forma, consideramos que as 
maneiras pelas quais as aprendizagens ocorriam se davam de maneira informal, independente 
do espaço e do tempo e as não formais surgiram posteriormente. 

Para contextualizar a certificação da aprendizagem informal e não formal 
evidenciamos o ponto de vista de alguns autores, onde Gohn (2001, p.07), afirma que: 

A educação não formal designa um processo de formação para a cidadania, de 
capacitação para o trabalho, de organização comunitária e de aprendizagem dos 
conteúdos escolares em ambientes diferenciados. [...] a educação não-formal 
estendeu-se de forma impressionante nas últimas décadas em todo mundo como 
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‘educação ao longo de toda a vida’ (conceito difundido pela UNESCO), englobando 
toda a sorte de aprendizagens para a vida, para a arte de bem viver e conviver 
(GOHN, 2001, p. 07). 

O pesquisador Trilha (1996) mostra que a educação informal “está relacionada a toda 
gama de aprendizagens que realizamos (tanto no papel de ensinantes como de aprendizes), e 
que acontece sem que haja um planejamento específico e, muitas vezes, sem que nos demos 
conta”.  

Após a compreensão desses conceitos, agregamos a nossa pesquisa os conceitos 
utilizados no Canadá, através do Programa Abordagem por Competência, desenvolvido pelo 
Ministério da Educação dos Tempos Livres e dos Esportes – MELS, bem como a metodologia 
Avaliação e Reconhecimento da Aprendizagem Prévia – ARAP, que consiste em reconhecer 
oficialmente a aprendizagem prévia e as competências adquiridas através das formações e 
das experiências vivenciadas e comprovadas pelo profissional.  

Neste contexto, Zarifian (1999) mostra que “competência é a inteligência prática para 
situações que se apóiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto 
mais força, quanto mais aumenta a complexidade das situações.” 

Nesse sentido, o programa canadense destaca dois elementos chave: a entrada no 
mundo do trabalho e a performance esperada dos profissionais que devem ser inseridos no 
mercado de trabalho e para a avaliar o profissional deve-se descrever o profissional objeto 
deste estudo, ou seja, o Mestre de Obras.  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO MESTRE DE OBRAS EM NATAL – RN  

 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e segundo a Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO, o Mestre de Obras é o profissional que atua na indústria da 
construção civil, e é responsável pela fiscalização e supervisão da obra do início até a sua 
conclusão. Nesse sentido, as atribuições básicas de um mestre de obras é conhecer todas as 
etapas da construção, os materiais utilizados e as funções de cada trabalhador na empreitada, 
além disso, deve acompanhar a construção e/ou a reforma de prédios sejam eles comerciais 
ou residenciais, deve apresentar outras características tão importantes quanto essas, que são: 
apresentar capacidade de liderança, ter boa comunicação, compreender projetos, entre 
outras que apresentaremos mais adiante (BRASIL PROFISSÕES, 2009).   

Após a realização das pesquisas, constatamos que a maioria dos Mestres de Obras 
que trabalham em Natal é proveniente do interior do Estado do Rio Grande do Norte; tem 
uma família constituída por 3 a 5 pessoas; tem renda familiar entre 4 e 8 salários mínimos; 
sabem ler e escrever embora não tenham um grau elevado de escolaridade, ficando em torno 
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de ensino fundamental incompleto; moram em casa própria; gastam em torno de 30 a 60 
minutos para chegarem ao canteiro de obra; possuem veículo próprio; trabalham em 
construtora de médio porte; não tem plano de saúde; só tem lazer nos finais de semana; tem 
carteira assinada; todos tem mais de 6 anos de experiência na construção civil; com mais de 5 
anos só na mesma empresa; a jornada de trabalho é considerada leve já que a maioria 
trabalha apenas de segunda a sexta; trabalham em média 8 horas por dia; não tem problemas 
físicos nem sofreram acidente de trabalho, e anseiam crescimento profissional. 

 

4.1 O Mestre de Obras e a Certificação Profissional 

 

De acordo com as características apontadas, sobre esse profissional, pode-se 
observar que há muitas possibilidades de trabalho para ele, como por exemplo, nas pequenas 
obras e reformas, na construção de prédios e imóveis residenciais, em obras comerciais, e em 
construtoras. 

Geralmente o setor da Construção Civil apresenta bons índices de empregabilidade, 
garantindo o trabalho do mestre de obras por muito tempo. Porém, isso depende, em muitos 
casos, do crescimento no setor imobiliário. Raramente um mestre de obras fica 
desempregado, contudo ele deve estar atento às novas exigências do mercado da construção 
civil, quando registramos uma considerável oferta de vagas de trabalho no setor, no entanto 
não na mesma proporção do número de profissionais qualificados aptos a assumirem os 
postos disponíveis (INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO, 2009).  

Dessa forma, consideramos que a capacitação profissional é uma ferramenta que 
pode proporcionar ao mestre de obras maiores chances de empregabilidade. Essa capacitação 
está relacionada a um conjunto de saberes necessários às funções solicitas pelo mercado de 
trabalho. É aí que a certificação por competências exerce seu papel.  

No contexto de nosso estudo, a certificação se apresenta como uma espécie de “selo 
de qualidade” que reafirma as competências profissionais, adquiridas através da prática de 
trabalho, no qual o profissional se apresenta apto a exercer com mais segurança e 
responsabilidade suas atribuições (SENAI, 2009). 

A certificação poder ser concedida independentemente da forma como a 
competência foi adquirida, considerando que, nesse caso, a formação escolar não exerce 
influência na concessão, ou não, do certificado, pois o que é levado em conta é a experiência 
de trabalho demonstrada pelo profissional. Dependendo do local onde se trabalha, ou se 
pretende trabalhar, não há muitas exigências em relação à escolaridade, o que se observa é 
que, geralmente, necessita saber fazer cálculos, ler e escrever. Ao responder qual a formação 
necessária para ser mestre de obra o Brasil Profissões (2009) diz que:   
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As empresas não costumam exigir nenhuma formação escolar específica na 
contratação de um mestre de obras. Porém, é importante que esse profissional 
tenha precisão nos cálculos, necessária ao fazer o orçamento da obra, além de 
fluência na leitura e escrita, para interpretação dos requisitos de engenheiros e 
arquitetos (BRASIL PROFISSÕES, 2009).  
 

Por conseguinte, é através da experiência demonstrada pelo Mestre de Obras, que 
ele terá a oportunidade de permanecer ou de se inserir no mercado de trabalho, assim como 
garantir o recebimento do salário no final do mês, pois as empresas visam àquele profissional 
com mais habilidade e precisão na execução da tarefa.  

No tocante as competências do Mestre de Obras, as ações socioambientais 
promovidas pelas empresas de Construção Civil contribuem com a formação desse 
profissional, pois constatamos a ausência de conhecimento sobre as questões relacionadas ao 
meio ambiente como, por exemplo, saber os impactos causados pela construção civil ao meio 
ambiente e as ações para diminuição dos mesmos. Com tais conhecimentos este profissional 
será capaz de exercer ações que promovam uma redução no desperdício de insumos nos 
canteiros de obras o que ajudará e muito na preservação do meio ambiente. 

 

5. METODOLOGIA 

 

A certificação do profissional Mestre de Obra carece de muitos dados estatísticos e 
probabilísticos em nosso país. Para tanto, a pesquisa direciona seus eixos para a obtenção de 
dados que mensurem esse universo amostral. As competências já adquiridas pelo Mestre de 
Obra foram avaliadas e certificadas proporcionando dados essenciais para a traçarmos (em 
construção) o perfil deste trabalhador diante de sua habilidade no trabalho. O público-alvo 
pesquisado foram Mestres de Obras com idade igual ou superior a 18 anos, inseridos no 
mercado de trabalho e com Carteira de Trabalho assinada. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Os conceitos de certificação por competências e Mestre de Obras foram por nós 
pesquisados pelo fato de não encontrarmos relatos de estudos no Brasil que abordassem essa 
temática. Nessa perspectiva, focamos a instrumentalização da certificação profissional por 
competências adquiridas previamente através da educação não formal, os quais norteiam a 
construção de instrumentos avaliativos tais como fichas descritivas das competências do 
Mestre de Obras, portfólio como instrumento de apresentação profissional para o mercado 
de trabalho direcionando a capacitação desse profissional nas competências que 
demonstravam pouca ou nenhuma habilidade de acordo com o Diagrama abaixo: 
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Diagrama 1: Processo descritivo da capacitação dos Mestres de Obras 

COMPETÊNCIA  
Supervisionar o canteiro de obras. 

 

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA  
 

Interpretar projetos técnicos. 
Demonstrar competências pessoais. 

Conduzir ações relativas a gerenciamento de pessoal. 
Cuidar das áreas de vivências dos canteiros de obras. 

Controlar recursos produtivos da obra. 
Aplicar conhecimentos técnicos, visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos.  

Cumprir as normas de Segurança e Saúde no Trabalho. 
Aplicar a legislação trabalhista e a da Construção Civil. 

Fazer análise ergonômica do posto de trabalho. 
Cuidar para que o Meio Ambiente não seja degradado. 

 
Fonte: MTE, 2009. 

As competências do mestre de obras, apresentadas pela CBO, de acordo com o MTE 
elenca uma série de outras competências e dentre elas as que consideramos mais essenciais 
as exigências do mercado e a realidade vivida em seu ambiente de trabalho que são: ler e 
interpretar projetos, possuir competências pessoais, conduzir ações relativas a gerenciamento 
de pessoal, cuidar das áreas de vivência dos canteiros de obra, controlar os recursos 
produtivos da obra, aplicar conhecimentos técnicos na produtividade dos processos 
construtivos, cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho, aplicar a legislação 
trabalhista e a da construção civil, fazer análise ergonômica do posto de trabalho, cuidar do 
meio ambiente não estão relacionadas apenas as habilidades do Mestre de Obras, mas a um 
conjunto de saberes que estão interligados, suprindo a demanda de trabalho solicitada pelos 
empregadores, assim como a qualificação do profissional a atender às exigências do mercado 
de trabalho.  
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DESENVOLVIMENTO DE CORRELAÇÕES ENTRE RESULTADOS DO PENETRÔMETRO TIPO DCP 
E PROVAS DE CARGA EM PLACA 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 O presente artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa para desenvolver correlações entre 
resultados de prova de carga em placa e de ensaios com penetrômetro dinâmico de cone para um solo típico 
da cidade de Natal/RN. Esse estudo tem por objetivo contribuir com a avaliação do emprego de um 
penetrômetro tipo DCP para controle de capacidade de carga de fundações diretas. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents some results of an undergoing research with the aim to establish correlations 
between results of load plate tests and DCP test results for a typical soil of the city of Natal/RN. This study has 
been conducted in order to contribute to the evaluation of the use of a dynamic cone penetrometer to control 
the bearing capacity of shallow foundations. 
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DESENVOLVIMENTO DE CORRELAÇÕES ENTRE RESULTADOS DO PENETRÔMETRO TIPO DCP 
E PROVAS DE CARGA EM PLACA 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A fundação de uma edificação tem por objetivo transferir a carga da estrutura para o 
maciço de solo sobre o qual está apoiada. Diversos tipos de fundação podem ser 
empregados em função de diferentes condicionantes técnicos e econômicos, entretanto a 
fundações costumam ser divididas em dois principais grupos: fundações diretas e profundas. 
Em geral, sapata e radier constituem exemplos de fundações diretas enquanto as estacas e 
os tubulões representam tipos de fundação profunda. Em um sentido amplo, as fundações 
diretas possuem uma reduzida profundidade de assentamento em relação à largura do 
elemento estrutural que compõe a fundação.  

 Uma fundação adequadamente projetada deve permitir a transferência de cargas 
para o terreno sem que ocorra a ruptura do solo bem como deve impedir a presença de 
recalques excessivos. Assim, a avaliação da capacidade de carga dos solos é fundamental 
para o bom desempenho de uma edificação. 

 No caso de fundações diretas, a capacidade de carga é normalmente controlada em 
campo através da experiência do engenheiro geotécnico com base na investigação 
geotécnica disponível no terreno. Para avaliar a resistência do solo na cota de apoio da 
fundação, o engenheiro costuma utilizar uma barra de aço ou uma espátula. Nesse 
procedimento empírico, após a abertura da cava da fundação rasa, o engenheiro crava uma 
barra de construção normalmente com 12,5mm de diâmetro obtendo uma estimativa 
qualitativa da resistência do solo local.  

 Esse procedimento de controle, embora usual, é passível de críticas em virtude do 
alto grau de subjetividade envolvida. Não existe de fato uma medida de resistência e a 
experiência do engenheiro responsável pelo controle é extremamente difícil de ser 
transmitida a outros profissionais. 

 Uma alternativa para resolver o problema pode ser a utilização de penetrômetros, 
instrumentos que têm por finalidade fornecer índices sobre a resistência que o solo oferece 
à sua penetração. A utilização do penetrômetro como ferramenta de controle durante a 
execução de fundações diretas permite de fato a obtenção de um valor de resistência do 
solo, eliminando a alta subjetividade do processo anteriormente citado.  

 Assim sendo, o presente artigo apresenta uma proposta de pesquisa a desenvolver 
correlações entre resultados de prova de carga em placa e de ensaios com penetrômetro 
manual. Esse estudo tem por objetivo contribuir com a avaliação do emprego de um 
penetrômetro portátil do tipo dinâmico para controle de capacidade de carga de fundações 
diretas. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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 A capacidade de carga de um solo é a tensão aplicada sobre o mesmo até que atinja 
seu estágio de ruptura. Para que isso não ocorra em uma obra, adota-se uma tensão 
admissível para o terreno. De acordo com CINTRA et al. (2003), “a tensão admissível a ser 
aplicada ao solo pelas sapatas ou tubulões, deve oferecer segurança contra a ruptura bem 
como contra os recalques excessivos”. Uma das formas para se obter a capacidade de carga 
de uma fundação é a realização de prova de carga direta. 

 A prova de carga direta é um ensaio geralmente realizado em campo para analisar a 
resistência de um determinado solo perante a uma tensão aplicada sobre o mesmo, 
verificando principalmente os recalques e a capacidade de carga. O método mais eficaz seria 
a utilização de um equipamento de dimensões reais. No entanto, os gastos seriam 
relativamente altos, além do longo período de tempo para executar os ensaios. Segundo 
COSTA (2003), “a prova de carga em placa é considerada o mais antigo ensaio in situ de 
compressão”.  

 Os métodos para realização da prova de carga direta podem ser classificados do 
seguinte modo:  

 

Ensaio lento (Slow Manteined Load Test – SML) 

Para esta modalidade, a norma a ser utilizada é a NBR 6489. Segundo esta norma, a 
carga aplicada na placa deverá ser feita em estágios sucessivos e em cada estágio será feita 
uma leitura imediata do recalque provável do solo e com intervalos de tempos dobrados (1, 
2, 4, 8, 15 minutos, etc.). A norma especifica que o ensaio deve ser realizado até que haja 
um recalque total de 25mm ou que se tenha atingido o dobro da tensão admissível. Caso 
não seja alcançada a ruptura, o ensaio deverá ser mantido por pelo menos 12 horas. 

O estágio de carregamento será feito de forma sucessiva, não superior a 25% da 
carga total, sendo os recalques lidos de forma semelhante ao carregamento, mantendo-se 
cada estágio até alcançar sua estabilidade. 

 

Ensaio rápido (Quick Manteined Load Test – QML) 

No Brasil não tem uma norma específica para esta modalidade, contudo adota-se a 
NBR-12131/91 para ensaios do tipo QML, em que consiste em um tempo fixo para cada 
estágio de carregamento onde a carga imposta não deverá exceder a 10% da tensão 
admissível no solo, sendo aplicada por um período de cinco minutos. 

Sobre a aplicação do ensaio, MORAES (2005) afirma que “o ensaio QML possui ampla 
aceitação, pois são diminuídos os custos envolvidos e o tempo de ensaio”.    

 

Ensaio cíclico (Cyclic Load Test – CML) 

 É um tipo de ensaio no qual seu carregamento é feito sob até 1/3 da tensão 
admissível prevista, com posterior descarregamento até a metade da tensão, sendo o 
processo repetido por 20 vezes e em seguida a tensão máxima é aumentada em 50% em 
relação ao ciclo anterior, sendo repetido o procedimento.   
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Ensaio com taxa de penetração constante (Constant Rate of Penetration Test – CRP) 

 No CRP, uma placa ou uma sapata é penetrada com uma velocidade constante pré-
determinada, medindo-se a força necessária para que isto ocorra. O ensaio é feito até atingir 
recalques de 50 a 75mm ou quando não houver mais um aumento de carga com a 
penetração. 

 

3 SOLO UTILIZADO 

 

3.1 Características gerais 

Com base na análise granulométrica proposta pela ABNT, o solo utilizado para a 
pesquisa é uma areia média com granulometria uniforme sendo mal graduada, com cerca de 
70% de areia média e coeficiente de não uniformidade igual a 2 (ver figura 1). Este solo foi 
retirado do bairro de Capim Macio, Natal-RN. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para a caracterização do solo, ainda foram determinados os índices de vazios máximo 
e mínimo e a massa específica dos sólidos. Os referidos valores estão na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Índices de vazios e peso específico dos sólidos. 

γs (kN/m³) 26,67 

emín 0,61 

emáx 0,89 

3.2 Preparação do solo para os ensaios 

Para realização dos ensaios penetrométricos e da prova de carga em placa, utilizou-
se uma caixa de aço com medidas internas de 1,40 x 1,40 x 0,70m, sendo composta por 
placas de aço parafusadas umas nas outras e, para facilitar os ensaios optou-se por montar a 

Figura 1 – Curva de granulometria do solo. 
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parte inferior da caixa, sendo assim ficou disponível uma altura de 0,7m.   
   O solo foi preparado visando obter uma densidade em torno de 80% sendo 
compactado em duas camadas, cada qual com espessura de 0,3m. Para evitar que o 
equipamento fosse danificado, uma camada a mais de aproximadamente 0,1m foi 
adicionada a fim de que o penetrômetro não atingisse o fundo da caixa.  

 

4 ENSAIOS PENETROMÉTRICOS 

 

4.1 O Penetrômetro 

 O penetrômetro é um tubo ou ponteira maciça que é conectada a hastes, podendo 
ser introduzido no solo mediante dois processos distintos: a penetração estática e a 
dinâmica. Esta ultima foi utilizada nos ensaios e consiste em aplicar golpes com pesos para a 
cravação da ponta no solo. Para as experiências, foi utilizado um cone de penetração 
dinâmica (DCP) que possui um martelo com massa equivalente a 8 kg com altura de queda 
de 575 mm, hastes que possuem diâmetro de 16 mm, ponta cônica de 60º e diâmetro de 
20mm (ver figura 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Penetrômetro dinâmico de cone. 

 

4.2 Ensaios realizados 

Os ensaios com o penetrômetro foram realizados após a compactação de todas as 
camadas em vários locais distintos da caixa. Na figura 3 segue a distribuição dos pontos onde 
foram realizados ensaios penetrométricos e ao todo foram catorze pontos (PL 1, PL2, ..., 
PL14) dos ensaios e oito furos (F1, F2,...,F8) para o controle da densidade relativa através da 
técnica do funil de areia. 
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Figura 3 – Distribuição dos pontos e furos na caixa. 

 

5 PROVA DE CARGA EM PLACA 

 

Até o presente, foi realizada uma prova de carga em placa sendo esta em laboratório, 
com o objetivo de obter curvas de tensão x recalque para correlacionar com os valores 
obtidos pelo DPI dos ensaios com o penetrômetro. 

 

5.1 Equipamentos  

A prova de carga em placa foi composta de equipamentos que possibilitaram sua 
montagem de uma forma correta e eficiente. São eles: macaco hidráulico, célula de carga, 
placa de aço rígida, pórtico de reação e extensômetros. A placa de aço rígida possui um 
diâmetro de 0,30m e uma área de 0,071m² com uma espessura de 6mm, tendo como 
utilidade distribuir a carga aplicada no solo. Já a célula de carga é posta com a utilidade de 
fazer leituras de carga, podendo realizar leituras de até 200 KN e dois extensômetros foram 
utilizados para medir o deslocamento vertical do solo. Para a aplicação de cargas, utilizou-se 
um macaco hidráulico capaz de aplicar até 200 KN de carga. E, por fim, o pórtico de reação 
serviu para efetivar a aplicação de carga.  

   

4.1 Montagem do equipamento  

 Inicialmente foram feitas medidas na caixa de forma que a placa ficasse centralizada 
e nivelada (através do nivelamento de bolha). Feito isso, o pórtico de reação foi parafusado 
para garantir que a força fosse direcionada para o solo. Acima da placa foi posta a célula de 
carga e em seguida a torre de transferência de carga. Por fim, os extensômetros foram 
instalados em sentidos opostos na placa de forma que ficassem apoiados sobre duas vigas 
de madeira instaladas aos lados do pórtico com o auxílio de bases magnéticas articuláveis. A 
figura 4 mostra o esquema completo da prova de carga em placa. 
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Figura 4 – Prova de carga em placa. 

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Resultados obtidos nos ensaios com o penetrômetro 

  Segue abaixo os resultados obtidos na relação golpes x deslocamentos através de 
gráficos mostrados nas figuras 6 e 7 . 

 

 
Figura 6 – Relação do número de golpes pelo deslocamento nos pontos 1 a 7 
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Figura 7 – Relação do número de golpes pelo deslocamento nos pontos 8 a 14 

Notou-se que quanto maior a profundidade, maior o número de golpes observado 
em todos os pontos, além dos resultados destes serem semelhantes pela proximidade das 
curvas em cada gráfico, mostrando a repetibilidade dos resultados. 

O índice de penetração dinâmica (DPI) foi calculado para cada ponto através da 
fórmula: 

𝐃𝐏𝐈 =  𝐋𝐧− 𝐋𝟏
𝐧−𝟏

      equação (1) 

em que: 

• Ln = deslocamento produzido pelo n-ésimo golpe 
• L1 = deslocamento produzido pelo primeiro golpe 
• n = n-ésimo golpe 

O DPI de cada ponto é mostrado na tabela 2, sendo o DPI médio igual a 41,64 
mm/golpe. 

Tabela 2 – Obtenção do DPI em cada ponto 

PONTO DPI (mm/golpe) 

PL 1 45 

PL 2 42 

PL3 43 

PL 4 49 

PL 5 46 

PL 6 40 

PL 7 43 

PL 8 49 

PL 9 40 

PL 10 40 

PL 11 34 

PL 12  32 

PL 13 42 

PL 14 38 

  

6.2 Resultados obtidos na prova de carga em placa 

Em relação aos resultados da prova de carga, na prática, o solo atingiu uma tensão de 
ruptura de cerca de 560 KPa, onde teoricamente estimava-se uma capacidade de carga de 
183,4 KPa. Ao todo foram 12 estágios de carregamento, sendo o descarregamento efetuado 
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em quatro estágios. Os resultados obtidos no ensaio são mostrados na figura 5 a seguir. Para 
fazer a curva do gráfico, foi realizada a média das leituras dos dois extensômetros utilizados 
na prova de carga. 

 

 
Figura 5 – Gráfico de tensão x recalque 

 

Para o cálculo da capacidade de carga teórica, supôs-se a utilização de sapata com 
base circular. Além de considerar o solo não coesivo e sapata à superfície, o cálculo da 
capacidade de capacidade de carga foi efetuado através da equação 2 (TERZAGHI & PECK, 
1967): 

𝝈𝒓 =  𝟏
𝟐
𝛄𝐁𝐍𝛄𝐒𝛄     equação (2) 

em que: 

• γ = peso específico efetivo do solo.  
• Nγ = fator de carga referente ao peso do solo 
• Sγ = fator de forma 
• B = largura da sapata (no caso será a largura da placa) 

A partir do valor encontrado, pode obter a tensão admissível mediante a introdução 
de um fator global de segurança normalmente igual a 3. 

 

7 CONCLUSÃO 

  

 O presente artigo visou estabelecer uma correlação entre resultados de duas formas 
diferentes de obtenção da resistência do solo. Este apresentou estar bem compactado em 
todos os locais na caixa, apresentando uma densidade relativa próxima aos 80% além de 
uma umidade média de 4,4%. Com o solo bem compactado e pouco úmido, houve pouca 
variação de resultados nos ensaios com o penetrômetro em cada ponto e, com isso, uma 
menor variação dos valores de DPI.         
 É importante ressaltar que com as características apresentadas pelo solo, os dados da 
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prova de carga superaram as expectativas teóricas visto que se esperava uma tensão de 
ruptura bem menor do que a obtida na prática. Foi observado também que o DPI médio é de 
41,64 mm/golpe e que corresponde a uma densidade relativa e umidade média de 80,2% e 
4,4% respectivamente, além de uma tensão de ruptura de aproximadamente 560 KPa. Esta 
tensão de ruptura corresponde às condições adotadas no trabalho. Novos ensaios 
permitirão obter relações entre DPI e capacidade de carga para diferentes condições. 
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RESUMO  
 

Eflorescência é uma patologia construtiva com 
aparência antiestética, onde depósitos cristalinos de cor 
esbranquiçada surgem na superfície do revestimento 
devido à coexistência de: água, sais solúveis em água e 
condições ambientais e de estrutura que proporcionem 
a percolação da água no material e sua evaporação. A 
insistente ocorrência de eflorescências em edificações 
térreas, comumente encontradas no Oeste Potiguar do 
Rio Grande do Norte, mas especificamente na 
Microrregião de Mossoró, instiga a investigação das 

possíveis causas e principalmente, a necessidade de 
difusão de informações referentes às medidas 
preventivas e corretivas dessa patologia no âmbito 
regional. Sendo assim, este trabalho propõe uma 
alternativa de conscientização de construtores de 
empreendimentos de pequeno e médio porte quanto às 
ações de prevenção e correção de eflorescências. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: eflorescência, patologia, umidade 

 

EFFLORESCENCE IN POTIGUAR WEST 

ABSTRACT  
 

Efflorescence is an constructive pathology with 
bad esthetics, where crystalline deposits white appear 
on the surface of the coating due to the coexistence of 
water, salts soluble in water and environmental 
conditions and structure that promote the percolation 
of water in the material and its evaporation. The 
persistent occurrence of efflorescence in earthen 
buildings commonly found in western Rio Grande do 
Norte, but specifically in the microregion of Mossley, 

instigates the investigation of possible causes and 
especially the need for disseminating information 
regarding preventive and corrective measures of this 
pathology within the region. Therefore, this paper 
proposes an alternative for builders of enterprises of 
small and medium-sized to have a notion of the 
prevention and correction of efflorescence. 

 

 

 KEY-WORDS: efflorescence, pathology, humidity. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da civilização, o homem vem adquirindo conhecimentos sobre a 
construção civil visando sempre atender suas necessidades e demandas. Tendo em vista a 
freqüência insistente de problemas decorrentes nas edificações em relação à durabilidade, 
conforto e segurança, verificou-se a necessidade de se propor soluções e melhorias nos 
processos construtivos. 

O termo “patologia das construções” vem sendo utilizado em relação às falhas, 
levando-se à estudos sobre origens, mecanismos e defeitos construtivos que alteram o 
equilíbrio pré-existente ou idealizado na fase de projeto. 

A tendência é que ocorra uma redução de erros quando se conhece as possíveis causas 
dos problemas ou defeitos de uma construção. Sendo assim, é importante que todos os 
profissionais envolvidos nos processos construtivos, como pedreiros, mestres de obras e 
técnicos tenham conhecimentos básicos sobre patologias. Segundo VERÇOZA (1991), a 
importância desse conhecimento é proporcional à responsabilidade profissional na obra. Ele 
menciona que as características construtivas modernas favorecem o aparecimento de 
patologias nas edificações porque as construções de hoje são muito econômicas e isso acaba 
fazendo com que, comumente, sejam utilizados materiais de baixa qualidade e até mesmo um 
método construtivo errôneo. 

Segundo KLEIN (1999), a má qualidade da mão-de-obra favorece o surgimento de 
patologias e isso se deve ao fato que a vida útil de uma construção é consequência dos 
cuidados tomados na fase de projeto, execução e na sua manutenção.  

FERREIRA (2008) afirma que a obra está submetida à ação de diversos agentes 
agressivos como calor, umidade, ação de ventos, sobrecargas, que irão, com o passar do 
tempo, produzir sua fadiga e aparecimento de problemas em seus elementos construtivos. 
Esses problemas podem ser bastante graves e de difíceis soluções, e poderão refletir em 
prejuízos financeiros e desconforto dos usuários. 

Dentre as diversas patologias apresentadas na construção civil, tem-se a eflorescência 
como um fenômeno decorrente em qualquer elemento da edificação. Ela pode trazer 
modificações apenas estéticas ou ser mais agressiva, podendo causar danos estruturais, já 
que pode estar depositada na região interior ou exterior das construções. FERREIRA (2008) 
afirma que, no primeiro comportamento, ela altera a aparência do elemento onde está 
depositada e, no segundo, devido aos sais constituintes, pode até causar degradação 
profunda. 

Este trabalho apresentará inicialmente um breve levantamento das possíveis causas, 
como fundamentação teórica, para a significativa ocorrência de eflorescências na região de 
Mossoró e, em seguida, uma proposta de nota técnica de esclarecimento com linguagem 
acessível aos construtores de obras de pequeno e médio porte.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Eflorescências são depósitos cristalinos de cor branca que surgem na superfície do 
revestimento resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas 
salinizadas. Os depósitos acontecem quando os sais solúveis (originados das matérias primas, 
materiais de construção, água existente no subsolo, dentre outros) são transportados pela 
água (seja ela utilizada na construção, na limpeza ou vinda de infiltrações), através dos poros 
dos componentes de revestimento (que formam uma enorme rede de micro canais, 
permitindo a água passar para seu interior por capilaridade ou mesmo por força do gradiente 
hidráulico) até que a solução aquosa chegue à superfície e se solidifique por estar em contato 
com o ar.  

Segundo UEMOTO (1985), a eflorescência é constituída por sais de metais alcalinos 
(sódio e potássio) e alcalino-terrosos (cálcio e magnésio), solúveis ou parcialmente solúveis 
em água. Assim, quando em contato com a água, o elemento irá saturar e os sais serão 
dissolvidos. Depois a solução migra para a superfície e a água evapora deixando, na base do 
elemento, um depósito salino. 

MENEZES et al (2006) diz que as florescências podem ser divididas em dois grandes 
grupos: subflorescências (criptoflorescências) e eflorescências. As subflorescências são 
florescências não visíveis, porque os depósitos salinos se formaram sob a superfície, enquanto 
que nas eflorescências os depósitos salinos se formam na superfície do revestimento. Na 
subflorescência podem ser produzidos esforços mecânicos consideráveis tendo em vista que a 
cristalização acontece no interior do material. Na eflorescência não acontecem esforços 
mecânicos consideráveis já que a cristalização se dá na superfície causando degradação micro 
estrutural apenas nas proximidades da superfície além de degradação estética. 

As condições necessárias para que ocorra a formação desses depósitos em alvenarias e 
concretos são a coexistência de: água, sais solúveis em água e condições ambientais e de 
estrutura que proporcionem a percolação da água no material e sua evaporação. 

Para FERREIRA (2008), alguns fatores externos também ajudam para que este tipo de 
manifestação patológica ocorra, tais como: a quantidade de solução que irá aflorar; o 
aumento do tempo de contato que atua na solubilização de maior teor de sais; a elevação de 
temperatura, a qual aumenta a velocidade de evaporação e gera um favorecimento na 
solubilização dos sais; e fechando, a porosidade dos elementos, permitindo que esta migração 
da solução para a superfície ocorra. 

MENEZES et al (2006) menciona que regiões áridas e semi-áridas, como grande parte 
do Nordeste do Brasil, apresentam condições climáticas que favorecem uma elevada 
salinização do solo. Ele afirma que esta fonte "inesgotável" de sais solúveis, aliada aos ventos 
contínuos, faz do Nordeste uma região com elevadas condições para o desenvolvimento de 
eflorescências e subflorescências. 

Segundo SANTOS & FILHO (2008), a evaporação da solução aquosa de sais pode 
ocorrer na superfície ou em regiões próximas a esta, apenas quando existe um gradiente de 
umidade entre a atmosfera ambiente e o material que favoreça este fenômeno. Entretanto, 
em ambientes de elevada umidade, ou em presença de sais deliquescentes (difícil secagem), 
os sais não chegarão a se cristalizar, depositando-se como um "gel", cuja viscosidade depende 
da composição e concentração da solução. 
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A agressão das águas, que gera problemas de infiltração, continua sendo o principal 
entrave à conservação das obras e do prolongamento de sua vida útil, desvalorizando 
consideravelmente o valor do imóvel. As conseqüências econômicas são sérias, pois além de 
se refazer a impermeabilização, outras partes são danificadas, como a estrutura e os 
revestimentos, gerando inúmeros retrabalhos. 

Umidade por capilaridade é aquela que sobe do solo úmido (umidade ascensional) 
pela falta de obstáculos que impeçam a sua progressão. Também ocorre devido aos materiais 
(blocos cerâmicos, concreto, argamassas, madeiras etc.) apresentarem canais capilares, por 
onde a água passará para atingir o interior das edificações.  

A impermeabilização tem importância fundamental numa edificação, não somente 
para evitar a percolação indesejável da água, mas para preservar a estrutura e seus materiais 
de construção contra agressividade da água e do meio ambiente. No Brasil, a divulgação de 
informações sobre impermeabilização ainda é deficiente, apesar de já ter evoluído. Um 
comprador de imóvel recebe informações sobre pinturas, pisos, azulejos, fachadas, mas 
dificilmente sobre a impermeabilização, por ficar embutida. Isso leva o proprietário à tomar 
conhecimento apenas quando é atingido por problemas de infiltração.  

A prevenção da eflorescência é a solução mais eficaz. Por se tratar de uma patologia de 
umidade, deve-se realizar uma boa impermeabilização. A escolha dos materiais empregados, 
assim como, dos sistemas construtivos também pode evitar tal patologia. O importante é 
eliminar, pelo menos, uma das três condições necessárias já citadas. 

 
A eflorescência na microrregião de Mossoró 
 

Mossoró possui clima tropical semi-árido que caracteriza uma região de clima seco e 
muito quente, com estrutura geológica constituída de rocha sedimentar do tipo calcário 
jandaíra e solos salinos com tendência de que as águas subterrâneas também apresentem 
altos teores de sais. 

Nessa perspectiva, por ocasião de visitas técnicas realizadas em edificações térreas e 
no pavimento térreo de edificações multifamiliares, verificou-se o surgimento de 
eflorescências de diferentes modalidades, como poderemos verificar nas imagens a seguir: 

A figura 1 apresenta um dos ambientes de edificação residencial unifamiliar com 
eflorescência nos trechos próximos ao piso, sugerindo uma possível umidade ascendente 
proveniente das fundações, visto que todas as paredes do ambiente foram infestadas com a 
patologia. 
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Figura 1 - Eflorescência em edificação residencial 

 
Figura 2 - Detalhe de eflorescência ascendente 

 A figura 2 demonstra que a referida patologia danificou a pintura e indicam 
danos também do revestimento. A configuração e aparência da eflorescência espalhada nas 
paredes supõe falto ou ineficiente sistema de impermeabilização das fundações da referida 
edificação. 

 
Figura 3 - Eflorescência em instituição de ensino 

Na figura 4 é mostrada eflorescência em estado crítico associada a proliferação de 
fungos também localizadas próximas ao piso mas, já envolvendo meia parede, possível 
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causada por infiltração oriunda de ambiente vizinho. 

Nessas e em outras situações vivenciadas no decorrer dessa pesquisa, verificou-se que 
os construtores ou operários responsáveis pela correção das patologias não dispunham de 
conhecimentos técnicos e executivos precisos para solução dos problemas por não 
identificarem o problema ou não compreender suas causas e consequências. Assim, ficou 
evidente que havia a necessidade de esclarecer causas e consequências dessa patologia, assim 
como medidas preventivas e corretivas no âmbito dos pequenos e médios construtores 
visando uma redução da proliferação de eflorescência na região Oeste Potiguar. 

 

Modelo informativo piloto  
Diante da demanda identificada e dos artifícios disponíveis e facilmente extensíveis a 

toda a comunidade, foi elaborado um panfleto com notas técnicas sobre patologia, 
evidenciando as eflorescências. Este folheto informativo foi idealizado no formato de panfleto 
com ilustrações, informações, perguntas e respostas didáticas e objetivas, com linguagem 
acessível para levar as informações de forma esclarecedora e eficiente aos construtores e 
atrativa a toda a comunidade. 

Segue o conteúdo do modelo piloto do folheto informativo: 

 
EFLORESCÊNCIA 

O que é eflorescência? 

São manchas esbranquiçadas amareladas que aparecem, em superfícies de cerâmicas, 
tijolos, alvenaria e tetos. Elas normalmente descamam a pintura ou a parede. 

Quais as causas da eflorescência? 

Elas são causadas pela umidade do ambiente juntamente com a presença de sais que 
existem no solo ou nos componentes da própria construção. 

Como acontece? 

A água vai passando por dentro dos componentes da construção, como a parede, por 
exemplo, e assim, vai se juntando aos sais encontrados no caminho até chegar à superfície.  

Que tipo de prejuízo a eflorescência gera? 

Prejuízo estético que gera prejuízo econômico, pois desvaloriza o imóvel e para 
solucionar o problema custa caro. Já quanto ao prejuízo estrutural é muito pouco. 

 Como evitar? 

• Verificar a existência de pontos de infiltração de água, eliminando-os quando 
existirem; 

• Uso de material de construção de boa qualidade; 
• Não usar areia de praia ou arisco na construção; 
• Usar sempre materiais cerâmicos de boa qualidade; 
• Não executar pinturas sobre superfícies umedecidas por água; 
• Rejuntar somente após 72 horas permitindo a carbonatação da argamassa colante;  
• Evitar uma quantidade excessiva de água na mistura do rejunte, pois pode diminuir 

a resistência, alterar a coloração e principalmente torná-lo permeável; 
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• Utilizar revestimentos cerâmicos com baixa absorção de água; 
• Deixar o reboco da parede e contrapiso curarem completamente (até apresentarem 

uma cor cinza claro), no mínimo 28 dias; 
• Reduzir o consumo de cimento tipo Portland, que tem alto teor de sais. É preferível o 

consumo de cimento tipo Pozolânico (CPIV), mais conhecido como cimento 
hidráulico, que é especial para lugares úmidos; 

• Evitar ácido muriático na limpeza dos revestimentos (principalmente o de coloração 
amarelada), pois ataca o rejunte e o esmalte; 

• Utilizar rejuntes impermeáveis, para evitar que a eflorescência migre para cima do 
revestimento; 

• A utilização de aditivos redutores de água e uma eficiente cura do concreto (baixa 
porosidade superficial) também são benéficos, pois proporcionam uma argamassa 
mais densa, impermeável e de menor porosidade capilar.  

Como solucionar? 

• O problema não pode ser eliminado através do uso de tintas comuns, podendo ser 
disfarçado através da aplicação de tinta branca (Acrílica ou PVA). 

• Em parede de reboco ou cimentada, já pintadas, remover totalmente a tinta/verniz 
e aplicar o produto Tinta. 

• Em alvenaria nova (reboco Cru ou tijolo à vista) pode - se aplicar impermeabilizante 
(que bloqueia a passagem da umidade, evitando a migração dos sais para 
superfície) e posteriormente o acabamento. 

• Se o caso for devido à infiltração ou vazamento de água, corrigir primeiro o 
problema. Raspar e escovar toda a parte afetada (pode-se usar escova de aço e/ou 
uma lavadora de alta pressão); caso necessário, refazer o reboco e aguardar 28 
dias; lixar e limpar toda a superfície removendo o pó; impermeabilizar; prosseguir 
para o acabamento final, escolhendo o tipo de acabamento desejado. 

 
Sobre a água: 

A água pode trazer algum conteúdo de sólidos ou sujeiras (sais, por exemplo) que 
podem afetar a cor pura do concreto ou provocar eflorescências; 

A umidade provoca o desenvolvimento de fungos e mofo, que comprometem a 
salubridade do ambiente.  

  
Sobre impermeabilização: 

À medida que se adiam as soluções, os problemas vão se acumulando. É necessário que 
se solucione o quanto antes esses problemas, pois futuramente será necessário uma 
recuperação estrutural, e vários outros inconvenientes causados pelas infiltrações, 
aumentando bastante os custos para sua recuperação. 

Porém, os maiores problemas são de impermeabilização mal executada, material 
inadequado para a área e reformas executadas pelo usuário que acabam danificando 
impermeabilização existente. 

 A impermeabilização tem seu desgaste natural, assim como a pintura, as tubulações, 
os pisos, etc. 
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Impermeabilizar é o ato de tornar algum material, área ou objeto impermeável, isto é, 
de fazer com que a água ou outro fluido não consiga atravessar esse material, área ou objeto. 

Impermeabilizantes, também chamados hidrorepelentes, são substâncias que detêm a 
água impedindo sua passagem, muito utilizados no revestimento de peças e objetos que 
devem ser mantidos secos. Agem eliminando ou reduzindo a porosidade do material, 
preenchendo infiltrações e isolando a umidade do meio. Podem ter origem natural ou 
sintética, orgânica ou inorgânica. Dentre as naturais destaca-se a mamona, dentre as 
sintéticas o petróleo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do quadro de eflorescência na região Oeste Potiguar, a difusão de informações 
técnicas faz com que mais pessoas estejam conscientes de que executar os processos 
construtivos de maneira correta em todas as etapas de serviço de construção de edificações é 
imprescindível para a saúde e vida útil dos empreendimentos evitando desperdícios e 
inconvenientes causados por retrabalho em medidas corretivas. 
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RESUMO: 

Diante das questões ambientais as empresas 
encontraram um dos mais importantes fatores para a 
ascensão dos seus produtos nos mercados internos e 
externos. 

Os grandes desafios da empresa moderna é a escolha 
entre adaptar-se as novas tendências do mercado ou 
arriscar-se a perder o seu espaço já conquistado. As 
organizações que buscam a adaptação têm descoberto 
na implantação de sistemas de gestão ambiental 
normatizado a melhor maneira de racionalizar os 
processos e desenvolver atividades com os critérios de 

sustentabilidade. O setor da construção civil é a causa 
das grandes modificações do meio natural e utiliza 
durante o desenvolvimento de projetos os estudos de 
impacto ambiental. 

A adoção de uma política de gestão ambiental pelas 
construtoras constitui na atualidade, uma forma de 
aplicar critérios gerais para a melhoria no rendimento 
ambiental, ou seja, implementar um sistema para 
preservar o meio ambiente, com o objetivo de 
satisfazer as necessidades da organização, dos clientes 
e cumprimento de normas legais.

  

Palavras – chave : meio ambiente, adaptação, impacto ambiental sustentabilidade.

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

ABSTRACT: 

Given the environmental issues businesses is a major 
factor in the rise of its products in domestic and foreign 
markets. 

The major challenges of modern business are the 
choice between adapting to new market trends or risk 
losing their already conquered space. Organizations 
seeking to adapt have discovered in the 
implementation of standardized environmental 
management systems the best way to streamline 
processes and develop activities with sustainability 

criteria. The construction industry is the cause of great 
changes and uses of the natural environment during 
the development of the projects environmental impact 
studies. 

The adoption of an environmental management policy 
for construction is today, a way to apply general 
criteria for improvement in environmental 
performance, in, implement a system to preserve the 
environment, in order to meet the needs of the 
organization, the customers and legal compliance. 

 

Key words : environment, adaptation, environmental impact, sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção da proteção e melhora do meio ambiente entre os objetivos e políticas dos países e 
instituições é um processo relativamente recente, iniciado a partir da conferência das Nações 
Unidas sobre o meio ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972 e foi referendada, vinte anos mais 
tarde pela conferência das nações unidas sobre meio ambiente, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 
1992 (ECO, 92). 

No ano de 1996, é publicada a norma ISO 14001 sobre o sistema de gestão ambiental (SGA), que na 
atualidade chegou a substituir todas as normas nacionais sobre o SGA criadas anteriormente. 

Estes acontecimentos ambientais trouxeram consigo a preocupação com a preservação do meio 
ambiente, sensibilizando e despertando a sociedade para os acontecimentos, e aos poucos 
começaram a surgir organizações que deram lugar a uma nova consciência ambiental, como a 
“World-Wild –Life Fundation” (WWF), em 1961 e o Greenpeace, em 1971. 

A resposta das estruturas sociais á estes movimentos, ao longo dos últimos anos, foi o 
desenvolvimento de normas no campo ambiental. 

Durantes os acontecimentos (Conferência de Estocolmo, Rio 92) apontaram para necessidade de 
romper com dois grandes ciclos: o da produção e do consumismo dos países e grupos sociais mais 
ricos e o da pobreza acompanhada da degradação ambiental dos países e grupos sociais carentes. A 
partir de então o rompimento destes dois ciclos farão parte do cotidiano das decisões sobre 
políticas públicas nesse século, mostrando ser um grande desafio, onde a preocupação com o meio 
deixa de manter uma postura exclusiva de proteção, para torna-se uma variável de grande 
relevância e o diferencial no gerenciamento dos negócios no mundo atual. 

 

Tabela 1: A transição dos anos 90 rumo a uma consciência ambiental. 

Visão Dominante Visão da Ecologia Profunda 
Domínio sobre a natureza Harmonia com a natureza é essencial 
Meio ambiente visto como fonte de 
 recursos para pessoas e indústrias. 

Toda natureza tem um valor intrínseco não 
Somente como “recursos”  

Crescimento na produção industrial e no 
consumo de energia e recursos naturais para 
satisfazer o crescimento populacional. 

Todas as espécies foram criadas iguais 

Crença que os recursos são infinitos Os recursos da terra são limitados, impondo 
limites reais ao crescimento 

Progresso tecnológico continuará a produzir 
Soluções para todos os problemas. 

Tecnologia deve ser apropriada, tanto em termos 
Humanos quanto ambientais. A ciência não tem 
Todas as respostas. 

Consumismo: O consumidor é rei Ao invés do consumismo, o objetivo deve ser 
Simplificar nossas necessidades – como nos 
coloca o “Life style moviment”: viva para que os 
outros possam Simplesmente viver 

Estruturas de poder centralizadoras Estruturas de poder deverão ser descentralizadas, 
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baseadas em “biorregiões naturais” e afinadas 
com os direitos e requisitos  
Da minoria 

 

Fonte: Meyer (2000) 

Com o decorrer do tempo observou-se que as proibições multas ou previsões de custos adicionais 
para reparar danos não seriam suficientes; levando a ampliação organizacional, determinando 
novos padrões e normas, contemplando o lançamento de poluentes no ar e nas águas, a deposição 
inadequada de resíduos sólidos, a emissão de resíduos, a preservação do patrimônio natural, além 
dos critérios para as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental. 

O sistema de gestão ambiental no Brasil encontra-se em avaliação sendo reformulado, devendo 
contar com a participação de todos para que possa atingir a sua função básica que é a manutenção 
dos ecossistemas e, conseqüentemente, assegurar, qualidade de vida de todos os seres vivos e não 
apenas da espécie humana. 

Duas principais diretrizes têm norteado a política de meio ambiente conduzida pelo ministério do 
meio ambiente: o aprimoramento do controle ambiental (licenciamento, fiscalização e 
monitoramento) e o incentivo á adoção de práticas econômicas e cotidianas sustentáveis, pela 
sociedade, com o objetivo de estruturação de desenvolvimento que utilize de forma racional os 
recursos naturais, fazendo uso das potencialidades e elevando os padrões de qualidade de vida da 
sociedade. 

O conceito utilizado pela comissão sobre Meio Ambiente e desenvolvimento divulgado em 1987 
com o título de “Nosso Futuro Comum”, definiu o desenvolvimento sustentável como sendo 
“aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidades de as gerações 
futuras atenderem as suas próprias necessidades”; este conceito está fundado no ideal de que a 
economia e a ecologia podem ser pensadas juntas e, dentro deste aspecto estimula a economia a 
introduzir Meio Ambiente nos processos decisórios. 

Esse novo modelo de desenvolvimento humano constitui-se em um grande desafio para o 
planejamento e a gestão ambiental, pois envolve aspectos e conceitos de difícil concretização. 

As mudanças no ramos da construção, a inserção de conceitos inovadores que exploram a área 
ambiental fizeram com que as empresas deste setor encontrassem nas questões ambientais, um 
dos mais importantes fatores para o destaque dos seus produtos no mercado interno e externo; O 
componente ambiental chegou para ficar; O dilema das organizações modernas passa a ser a 
adaptação ou correr o risco de perder espaços arduamente conquistados. 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

A evolução do conceito de gestão ambiental começou nos anos 70 nos Estados Unidos. No início, as 
auditorias ambientais avaliam o risco ambiental que determinada empresa proporcionava e 
assegurava o cumprimento da legislação que era exigida por asseguradora e entidades de crédito. 

Algumas organizações pressionaram para a criação de normas relacionadas com o meio ambiente, 
se fez necessário maior rigor nas auditorias e o surgimento de outros métodos e parâmetros para a 
medição do rendimento ambiental. Nos dias atuais, a gestão ambiental pode ser entendida como 
um sistema que engloba a estrutura organizacional, atividades de planejamento, práticas, 
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responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 
analisar criticamente e manter a política ambiental; é o que a empresa faz para minimizar ou 
eliminar os impactos negativos causados pelas suas atividades. 

Quando o perfil normativo é de competência do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
– Estabelecer as normas necessárias para á implementação e execução da Política Nacional de Meio 
Ambiente, cabendo aos estados, ao distrito federal e aos municípios, a regionalização das medidas 
originadas do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente- elaborando normas e padrões 
supletivos e complementares, emitindo uma licença prévia para a construção.  O pedido de 
licenciamento será orientado por um RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) que deverá conter o 
diagnóstico ambiental da área, descrição da ação proposta, análise e previsão de impactos 
relevantes, negativos e positivos. 

O sistema de Gestão Ambiental no Brasil, tem passado por alterações (Figura 1), com o 
aparecimento de instrumentos e organizações que buscam soluções eficazes para os impactos 
ambientais negativos gerados pelo  atual sistema produtivo. 

Sendo assim, a gestão ambiental exige integração de sistemas e programas organizacionais que 
venham viabilizar o controle e geração de resíduos, desenvolvimento de tecnologias alternativas 
para reduzir ou excluir riscos ambientais, cumprimento de leis ambientais, reduzir custos e 
antecipar problemas relacionados que possam causar multa e/ou perda da imagem da empresa. 

Figura 1 - Mudanças em empresa através da conscientização ambiental.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Valle (1995) 

 

 

 

Fonte: Valle (1995)  

Abordagem convencional 

A- Assegurar lucro  
transferindo 
ineficiência para o 
preço do produto. 

B- Descartar resíduos da 
maneira mais fácil e 
econômica. 

C- Protelar investimentos 
em proteção 
ambiental. 

D- Cumprir a lei no que 
seja essencial, evitando 
manchar a imagem já 
conquistada pela 
empresa. 

     
  

Abordagem consciente 

A- Assegura lucro, 
controlando os custos e 
eliminado ou reduzindo 
perdas, fugas e 
ineficiências. 

B- Valorizar os resíduos  e 
maximizar a reciclagem; 
destinar corretamente os 
resíduos não 
recuperáveis. 

C- Investir na melhoria do 
processo e qualidade 
total  
(incluindo qualidade 
ambiental). 

D- Adiantar-se as leis 
vigentes  e antecipar-se 
as leias vindoura, 
projetando uma imagem 
avançada da empresa. 

     
  

 

+ = 
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

O sistema de gestão ambiental é uma estrutura organizacional, monitorada e organizada 
periodicamente, para que as atividades da organização possam ser orientadas de forma eficiente e 
que possam ser adaptadas as alterações nos fatores internos e externos. 

O conhecimento e a responsabilidade com melhorias ambientais deve ser compromisso de cada um 
dos participantes da organização (NBR ISSO 14004:1996). Outra definição par um sistema de gestão 
pode ser um conjunto de elementos inter-relacionados, voltados para o estabelecimento de 
políticas e objetivos da empresa, bem com alcance dos mesmos (NBR ISSO 9000:2000); Logo, um 
sistema de gestão ambiental é a forma pela qual uma empresa gerencia suas atividades depois de 
estabelecidos os seus princípios e objetivos. 

SISTEMA ISO 14000 (1996) 

A ISSO 14000 é um conjunto de normas internacionais para a gestão ambiental. A ISSO 14001:1996 
é a primeira desta série que especifica os requisitos para o gerenciamento ambiental auditável. 
Assim, a conformidade da empresa com as especificações da norma é demonstrada à terceiros para 
certificações. Estas normas foram desenvolvidas pela Internacional Organization for Standarization 
e apóiam a proteção ambiental, considerando as necessidades socioeconômicas. A norma da ISO 
14001 se aplica em todos os setores econômicos, sendo que tanto empresas industriais como a de 
serviços, podem participar (DEGANI, 2003). 

O objetivo da norma ISO 14001:1996 é o de orientar as organizações na formulação de suas 
próprias políticas e dos objetivos considerando os requisitos legais e as informações referentes aos 
seus impactos ambientais significativos. A norma aplica-se aos aspectos ambientais que podem ser 
controlados pela organização e pelos quais presumi-se que ela tenha influência (NBR ISO 
14001:1996). 

Um sistema de gestão ambiental tem o perfil que consiste em um processo interativo e coerente 
(FIGURA 2) que possui aprimoramento contínuo das capacidades requeridas. 

Um bom sistema de gestão ambiental consiste numa ordem cronológica que demonstra 
consistência, preocupações ambientais através da alocação de recursos, avaliações contínuas das 
práticas de execução e procedimentos e processos.   

Portanto, entende-se que o SGA é considerado como uma estrutura de organização que deve estar 
em constante processo de monitoração e renovação; tendo como principal objetivo fornecer a 
orientação eficaz para as atividades de determinada empresa, proporcionando respostas positivas 
aos fatores internos e externos em alteração. 
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 Monitoramento e medição 
 Identificação de não-conformidades 

e ações preventivas e corretivas 
 Registros 
 Auditoria do sistema de 

Gerenciamento Ambiental 

 

 

 

 

 Estruturas e responsabilidades 
 Treinamento, conscientização, 

competência e comunicação 
 Documentação ambiental 
 Controle documental 
 Controle operacional 
 Prontidão para emergência e 

atendimento 

Figura 2: Modelo do Sistema de Gestão Ambiental – ISSO 14001 

 

 

 

 

 

 Aspectos ambientais 
 Requisitos Legais 
 Programa de Gestão Ambiental 
 Objetivos e metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pordeus, 2001. 

 

COSNTRUÇÃO CIVIL 

A área da construção civil é uma das atividades que mais está relacionada com o entorno, a 
utilização desenfreada dos recursos naturais e a ocupação de espaço, tudo sendo executado em 
grande escala. É um dos principais setores que contribui para a redução dos recursos naturais e um 
grande poluidor da água, terra e ar, gerador de resíduos sólidos, desmatamento, aquecimento 
global, resíduos tóxicos, entre outros. Segundo JOHN (2010), a décima parte da economia global é 
dedicada à construção; esta indústria no Brasil tem importante participação na economia, 
contribuindo com 15% do PIB do país, gerando 15% dos empregos. Em contrapartida enfrenta 
problemas com a informalidade do trabalho, discriminação de raça e gênero, sonegação fiscal e 
outros. 
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Estas atividades são responsáveis por consumirem grandes quantidades de madeira, água, minerais 
e energia, que promovem grandes impactos ambientais, como contaminação dos solos, da água, 
destruição de vegetação, entre outros. A construção civil, provavelmente é a precursora da crise 
ambiental no planeta.   

O ciclo de vida das construções corresponde à exploração e produção de materiais, construção, 
uso, demolição, reciclagem e gerenciamento dos resíduos. Ao avaliar todos os aspectos ambientais 
inseridos nas etapas deste processo de construção seria possível compreender os efeitos 
ambientais gerados e promover a integração do projeto nas decisões de gerenciamento ambiental 
de uma obra. 

No entanto, deve-se considerar que o setor da construção deve criar condições adequadas que 
facilitem as atividades humanas, que devem contemplar as condições adequadas de ventilação, 
iluminação, economia de energia, água, entre outros, assim como, manter a preocupação com as 
áreas vizinhas á obra para não alterar a paisagem, cursos de água, evitar a erosão do solo e 
principalmente que os resíduos gerados sejam gerenciados de forma adequada. 

 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O desenvolvimento sustentável é uma temática frequentemente abordada, e embora tenha 
privilegiado o impacto no meio ambiente (nível de tolerância da natureza, recursos, 
biodiversidade), há necessidade de priorizar também os demais aspectos como o social, econômico 
e cultural. 

O investimento ambiental não pode ser mais visto como somente como um aumento nos custos, o 
retorno com a aplicação do sistema de gestão ambiental, podem ser reduzidos custos, pois existe 
uma economia de água, energia e consumo de matéria-prima, etc. Este retorno pode ser 
classificado como direto (fácil mensuração), como a venda de resíduos e redução de insumos, entre 
outros e indiretos (difícil mensuração), como a imagem da empresa e a redução de riscos de 
multas. (MOURA, 2000). 

O sistema de gestão ambiental dentro da construção não deve ser levado em consideração de 
maneira isolada, deve ser integrado ao todo ou adaptado em algumas partes do sistema geral do 
gerenciamento que sejam relevantes para a questão ambiental. 

Deve-se considerar que o Brasil não deve procurar utilizar os modelos propostas por outros países 
com cultura, infra-estrutura, clima diferentes da realidade deste país. O governo tem grande 
preocupação com as questões ambientais, que procura uma integração do ministério do meio 
ambiente com as demais políticas de desenvolvimento, com o objetivo de atrelar o setor 
econômico, social e ambiental. 

A exemplo desta preocupação pode-se citar o Programa Brasileiro de Produção Mais Limpa, que 
traqueja toda cadeia produtiva da construção civil; O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
(conta com a participação de seis ministérios), visa e presa pela: prevenção na geração de resíduos, 
reaproveitamento destes resíduos, reciclagem, recuperação e destinação final.  

Segundo DONAIRE (1995), a construção civil engloba a engenharia civil e a de prédios. A 
estruturação dos projetos, e que os propõe tem sido mais focados do que o próprio projeto e a 
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construção; a autora, afirma que esse processo inclui a indústria da construção, sociedade e meio 
ambiente; Um projeto de construção, segundo a mesma, torna-se muito complexo por envolver 
tarefas fragmentadas, com muitos participantes, além de empresas, autoridades locais e a 
sociedade que entram saem do processo em diferentes etapas. DONAIRE (1995), também 
menciona que múltiplas atividades com o material pessoal têm que ser coordenados e orientados 
em um determinado tempo, normalmente pequeno, em lugares específicos. 

Pesquisas apontam características do setor da construção com relação a sociedade, economia, 
atividade construtiva e materiais, transporte e destinação de resíduos; o rendimento combinado 
destes representa a construção sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os motivos pelos quais estruturas novas de construção são propostas, erguidas, utilizadas, 
mantidas, reparadas, customizadas (tecnologia) e até mesmo demolidas (e recicladas), consistem 
num ciclo completo das atividades de uma construção sustentável. Os projetos com propostas de 
longa vida útil se mostram superiores aos com proposta de reutilização, assim como as de 
reutilização se mostram superiores aos de possível reciclagem.  No setor da construção sustentável, 
a reutilização e fácil aceitação de mudanças nas propriedades dos produtos são essenciais. 

As mudanças sociais têm se tornado primordiais para revisar o modelo predominante de gestão e 
de políticas públicas ambientais, com isso as empresas tem passado por modificações e valorizado 
o planejamento ambiental estratégico, resultando em benefícios ecológicos, econômicos para a 
sociedade e agregando valor ao seu produto. 

Decisões devem ser tomadas para o desenvolvimento sustentável, considerando os efeitos 
econômicos, sociais e ambientais em curto prazo e no espaço que são produzidos. Entretanto, é 
preciso contemplar outros efeitos que são mais difíceis de serem percebidos e produzidos a longo 
prazo, distantes de sua origem e que afetarão a qualidade de vida das gerações presentes e futuras; 
isso resultará em uma melhoria na utilização dos recursos humanos, com a economia e uso racional 
dos recursos naturais.   
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RESUMO  
 
O presente trabalho realiza uma análise inicial obtida 
através de informações mapeadas das práticas de 
segurança aplicadas ao trabalho em altura nas empresas 
de construção civil na cidade de Currais Novos, Interior 
do Estado do Rio Grande do Norte, onde recentemente 
destacam-se as obras e empreendimentos realizados 
neste segmento. Dessa forma, buscou-se conhecer a 
realidade das condições de segurança investidas nessa 
região, em especial a investigação de acidentes, bem 
como a informação por parte dos 
trabalhadores/operários na utilização dos equipamentos 
de proteção e formação para a realização de suas 
atividades rotineiras no âmbito em que laboram e, 
diante dessa realidade, propor melhorias, a partir da 

promoção da qualidade de vida no trabalho e de práticas 
saudáveis investidas para a capacitação desses 
funcionários/cidadãos. Verificou-se uma 
pobreza/escassez de fiscalização para tal seguimento, 
bem como de práticas seguras e de utilização de 
métodos e medidas administrativas para a realização de 
trabalhos seguros. Diante dos resultados propõem-se 
debates, palestras, conversas informais, cursos de 
qualificação a fim de capacitar e de promover no 
trabalho um ambiente cada vez mais seguro e livre de 
acidentes, objetivando minimizar tais índices e perdas 
humanas que elevam o custo total final do produto, a 
arrecadação previdenciária e (O QUE???) a família do 
trabalhador vitimado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: operários, acidentes de trabalho, segurança do trabalho, conscientização 
 
MAPPING OF SECURITY PRACTICES APPLIED TO WORK ON TIME AT RISK OF PEOPLE IN THE FALL 

OF THE CURRAIS NOVOS' CITY 

ABSTRACT  
 
This paper conducts an initial analysis of information 
obtained through the mapped security practices applied 
to work at height in construction companies in the city 
of Currais Novos, Interior, State of Rio Grande do Norte, 
where recently there are the works and projects made 
in this segment. Thus, we sought to know the reality of 
the security investment in this region, particularly the 
investigation of accidents, as well as information from 
workers/ workers in the use of protective equipment 
and training to perform their routine activities in 
context in which labor, and this reality, proposing 

improvements, form the promotion of quality of life at 
work and healthy practices invested to train these 
employees/ citizens. There was a poverty/lack of 
supervision for such monitoring, as well as safe 
practices and use of methods and administrative 
measures for the safe performance of work. Considering 
the results are proposed debates, lectures, informal 
talks, training courses in order to enable and promote a 
work environment more safe and accident-free, in order 
to minimize these rates, and human losses that raise the 
total cost of the final product, its collection and family 
pension of an employee victimized. 

KEY-WORDS: workers, accidents at work, safety at work, awareness 

2250

mailto:breno_fernandes_macedo@hotmail.com


 

MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA APLICADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE 
DE CURRAIS NOVOS 

 
INTRODUÇÃO 
 
Segurança do Trabalho pode ser definida como a ciência que, através de metodologias e 
técnicas apropriadas, estuda as possíveis causas de acidentes do trabalho, objetivando a 
prevenção de sua ocorrência, cujo papel é assessorar o empregador, buscando a preservação 
da integridade física e mental dos trabalhadores e a continuidade do processo produtivo 
(Diniz, 2005, apud SILVA, 2006, pg. 6). A sua aplicação na atividade laboral requer o 
conhecimento de todo o processo produtivo, que na maioria das atividades se mantêm 
inalterado durante a criação do produto final, na construção civil é diferente, a edificação, 
passa por várias etapas de produção que são basicamente divididas em fundação, estrutura, 
alvenaria e acabamento, cada uma dessas etapas pode proporciona riscos a segurança e 
saúde do trabalhador, exigindo medidas específicas de controle. No Estado do Rio Grande do 
Norte, a indústria da construção civil cresceu 13% em 2010, resultado do investimento público 
em obras de infra-estrutura e aumento de crédito imobiliário proporcionado pelo programa 
do governo Minha Casa, Minha Vida, obrigando o setor a absorver trabalhadores não 
qualificados (PROTEÇÃO, 2010), dificultando a aplicação dos requisitos de segurança, 
aumentando a preocupação com os acidentes de trabalho. 
 
OBJETIVO 
 
O presente trabalho consiste no mapeamento das práticas de segurança do trabalho nas 
edificações civis, em dois bairros na cidade de Currais Novos/RN, no sentido de identificar as 
boas práticas de segurança adotadas nos canteiros de obra, nas atividades relacionadas ao 
trabalho em altura, com risco de quedas de trabalhadores. 
 
A CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS 
 
Considerando o crescente desenvolvimento da construção civil no Estado, a cidade de Currais 
Novos caracteriza-se com obras de pequeno porte, até dois pavimentos, na maioria, prédios 
residenciais, administradas pelos próprios proprietários, que contratam um mestre de obra e 
trabalhadores da região, muitas vezes sem experiência no ramo, outras aprendidas durante 
sua estadia nos canteiros de obra da capital. Os órgãos fiscalizadores como a entidade de 
classe CREA/RN, na exigência de profissional responsável pela obra, e o órgão fiscalizador em 
segurança e saúde do trabalho a nível estadual, a Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE) são pouco atuantes em suas respectivas funções, pois não conseguem pela 
contingência de fiscais, atuarem de forma contínua e sistemática na prevenção de riscos a 
saúde do trabalhador uma vez que os acidentes de trabalho poderiam ser minimizado com a 
presença de no mínimo um responsável técnico com conhecimento e aplicação da Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST). 
 
METODOLOGIA APLICADA 
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O OBJETO DE ESTUDO 
 
A cidade de Currais Novos localizada na região do Seridó oriental no estado do Rio Grande do 
Norte fica a 180 km de sua capital Natal, o acesso é realizado pelas BR’s 226 e 427. Currais 
novos têm uma população de 42.652 habitantes, com uma área de 864,344 km2, a economia 
esta voltada para pecuária, agricultura, extração mineral e comércio, este ultimo seguimento 
é a maior fonte de geração de emprego e renda (IBGE, 2011). 
 
A EQUIPE DE TRABALHO 
 
A proposta objetivou o mapeamento das práticas aplicadas no trabalho em altura na cidade 
de Currais Novos/RN nas edificações acima de quatro pavimentos, com duração de 08 (oito) 
meses. Nessa cidade, o grupo de trabalho de campo foi constituído por 02 (dois) alunos 
bolsista de iniciação científica do Curso Técnico de Nível Médio Subseqüente em Segurança do 
Trabalho na modalidade a distância, integrantes do projeto de pesquisa de Doutorado 
Institucional (DINTER) intitulado SISTEMÁTICA DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 
SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, APLICADA AO TRABALHO EM ALTURA COM RISCO DE 
QUEDAS DE PESSOAS, NAS EMPRESAS DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EM 04 POLOS DO RN. 
 
O MÉTODO APLICADO 
 
Foram efetivadas visitas aos canteiros de obra para aplicação de um cheklist baseado na 
Norma Regulamentadora 18, específica da Construção Civil, no levantamento de dados 
construtivos e relativos à segurança do trabalho em altura. Como também foi aplicado um 
questionário na obtenção da perspectiva do trabalhador. Nesse sentido, optou-se investigar 
dois bairros, o bairro Centro, onde se deu início à comunidade currais-novense e o bairro 
Parque Dourado em pleno desenvolvimento urbano. Na identificação dos eventuais agentes 
causadores de acidentes e/ou agravos à saúde do trabalhador nos canteiros de obra, 
observou-se in loco as condições gerais referentes à utilização de Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC) e Individual (EPI), com registro fotográfico para posterior análise, considerando 
os dados quantitativos e qualitativos, mantendo-se o anonimato da empresa. 
 
DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 
Foi aplicado o checklist completo em 01 (uma) empresa de construção civil, que atendia aos 
requisitos estabelecidos no projeto. Portanto foi necessário redimensionar a amostra para as 
características das obras na cidade. No decorrer das visitas foi detectada resistência a entrada 
do pesquisador na aplicação do checklist. Porém detectou ser possível a entrevista com os 
trabalhadores, resultando na elaboração e aplicação de um questionário no sentido de 
estabelecer a visão dos mesmos sobre a importância da segurança no trabalho, o 
conhecimento e uso dos equipamentos de segurança (EPC e EPI) e sua aplicação na prevenção 
dos acidentes de trabalho. 
 
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DADOS 
 
Foram visitadas 10 (dez) obras no município de Currais novos distribuídos em dois bairros, no 
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qual somente em uma empresa foi possível a aplicação do cheklist completo, por se tratar de 
uma obra de condomínio residencial vertical de 10 pavimentos (fig. 1), em estrutura de 
concreto armado e alvenaria de tijolos furados. Nas obras restantes, composta de 02 
pavimentos (fig. 2), não foi autorizada a entrada dos pesquisadores, que puderam apenas 
entrevistar os trabalhadores no total de 05 (cinco) profissionais. Percebeu-se a resistência dos 
operários em responder se tinham sofrido ou presenciado acidentes de trabalho, dos cinco 
profissionais entrevistados, 01 (um) respondeu que um amigo tinha se acidentado e apenas 
dois trabalhadores tinham conhecimento das normas de segurança. Pela idade e tempo de 
serviço, pode-se estabelecer que a construção civil absorva trabalhadores a partir dos 18 anos 
até a idade de aposentadoria, bem como com pouca experiência na atividade. Pelo 
dimensionamento do número de trabalhadores nas edificações, não foi possível encontrar o 
profissional da área de Segurança do Trabalho (ST), mas em 01 das obras analisadas havia um 
responsável formal nas questões de ST. 

 

 
 

Figura 1 – Construção com 10 pavimentos 
 

 
 

Figura 2 – Construção com 02 pavimentos 
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DISCUSSÕES 
 
No decorrer da pesquisa no campo, que teve a duração de aproximadamente 5 (cinco) meses, 
pode-se constatar a ausência de políticas públicas de SST voltadas ao trabalhador da 
construção civil. Na maioria das obras visitadas, nos dois bairros do município, verifica-se a 
falta de preocupação nas questões de segurança, observa-se a falta do uso de EPI’s pela maior 
parte dos trabalhadores e colaboradores do setor, corroborado pela deficiência na fiscalização 
por parte dos órgãos competentes, contribuindo com o relaxamento com a segurança 
individual de cada trabalhador. As pequenas empresas, formalizadas, são mais responsáveis 
pelas questões de segurança, pode-se citar como exemplo na aplicação das medidas de 
segurança e acompanhamento e treinamento dos profissionais da área, o canteiro de obras 
do Residencial Bela Vista, fonte de enriquecimento na pesquisa (fig. 2). 
 
CONCLUSÕES 
 
Esse trabalho foi relevante, na medida em que leva a sociedade a realidade da SST na 
indústria da construção civil, buscando sensibilizar os atores quanto à prevenção de risco de 
acidentes de trabalho. Ao mesmo tempo proporciona aos estudantes de iniciação científica a 
prática laboral necessária a complementação da teoria dos futuros Técnicos em Segurança do 
Trabalho, ao interagir com o ambiente de trabalho, seus profissionais e órgão envolvidos. 
Nesse contexto Identificou-se que a construção civil encontra-se em plena expansão na 
cidade, visto a quantidade de lojas de material de construção abastecendo os diversos 
canteiros de obras, destacando-se a finalização do primeiro prédio vertical de condomínio, o 
residencial Bela Vista e as construções de loteamentos residenciais.  
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RESUMO  
 
O trabalho de pesquisa desenvolvido consiste em 
mostrar as atividades exercidas pelos trabalhadores no 
setor da construção civil no trabalho em altura na cidade 
de Lajes, identificando o tipo de obra existente, e os 
possíveis acidentes envolvendo os profissionais da área, 
sendo possível também diagnosticar as práticas de 

segurança adotadas pelos mesmos. As informações 
obtidas se deram através de visitas feitas nos canteiros 
de obras, observação e registro fotográfico. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Atividade, Trabalhadores, Construção Civil, Altura, Segurança. 

 

MAPPING OF SECURITY PRACTICES APPLIED TO WORK ON TIME AT RISK OF PEOPLE IN THE FALL 
IN LAJES CITY 

ABSTRACT  
 
The research is designed to show the activities 
performed by workers in the construction industry 
inwork at height in the town of Lajes, identifying the 
type of work exists, and possible accidents involving the 
professionals, and can also diagnose practices security 

measures adapted by them. The information obtained is 
give through visits at construction sites, observation and 
photographic record. 

 

 

 KEY-WORDS: Activity, Workers, Construction, Height, Safety. 
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MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA APLICADA AO TRABALHO EM ALTURA, COM 
RISCO DE QUEDA DE PESSOAS NA CIDADE DE LAJES 

INTRODUÇÃO 
 
O SINDUSCON/SP (1999) reconheceu que um bom planejamento no canteiro de obra é 
fundamental ao desenvolvimento das atividades, uma vez que o aumento da concorrência e a 
evolução tecnológica pressionam as empresas para que reavaliem seus métodos e sistemas de 
produção em busca de produtividade e competitividade. Mas isso não é uma realidade para 
todos, principalmente quando se trata das questões associadas à Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST). Doze anos depois, canteiros de obras de pequenas a médias empresas têm 
agido de forma diferenciada ao tentar agregar na linha de produção a segurança do 
trabalhador, não associando questões mínimas de segurança as novas técnicas e métodos 
construtivos, tais como treinamento dos operários e adaptação dos Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC) e Individual (EPI). Nesse aspecto, a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), no dia mundial de Saúde e Segurança do Trabalho em 2011 escolheu o tema 
Sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: um instrumento para a melhoria 
contínua, como forma de prevenção aos riscos no ambiente laboral (FUNDACENTRO, 2011). 
Informe da Previdência Social destaca que a economia brasileira vem passando por anos de 
aceleração nas atividades econômicas, apresentando recordes de geração de novos postos de 
trabalho. Assim como, um maior número de auxílio-doença (previdenciário e acidentário) uma 
vez que mais trabalhadores estão ocupados e trabalhando com maior intensidade, 
ocasionando elevado número de lesões ocupacionais e acidentes de trabalho. Da quantidade 
média de 28,3 milhões de emissões verificadas no período de janeiro a junho de 2011, 57,6% 
(16,3 milhões) foram destinados a beneficiários da área urbana, 29,3% (8,3 milhões) a 
beneficiários da área rural e 13,1% (3,7 milhões) aos assistenciais (Gráfico 10). De 2003 a 
2011, a quantidade de benefícios emitidos apresentou incremento de 31,5% no meio urbano, 
de 25,8% no meio rural e de 60,9% nos assistenciais. (MPS, 2011) 
Acompanhando o desenvolvimento em que o país está passando, o setor da construção civil 
na cidade de Lajes vem crescendo paulatinamente gerando desenvolvimento e crescimento 
ocupacional, porém os trabalhos são realizados em condições inseguras, de inadequação dos 
equipamentos e de falta de informação e preparo dos envolvidos nas obras. 
 
OBJETIVO 
 
O presente trabalho consiste no mapeamento das práticas de segurança do trabalho nas 
edificações civis, no bairro centro da cidade de Lajes/RN, no sentido de identificar as boas 
práticas de segurança adotadas nos canteiros de obra, nas atividades relacionadas ao trabalho 
em altura, com risco de quedas de trabalhadores. 
 
A CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE LAJES 
 
A Construção Civil na cidade não é expressiva, contempla algumas construções esporádicas 
particulares e obras públicas, as quais são, obrigatoriamente, contratadas empresas 
construtoras formais, sendo as obras particulares administradas pelos pedreiros locais (fig. 1). 
Como exemplo, no intervalo de janeiro de 2010 a junho de 2011, 03 (três) empresas atuaram 
em pequenas obras da prefeitura, revelando que o setor da construção não é o forte da 
economia local. Caracterizada por uma economia informal no setor da construção, é 
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imprescindível que os profissionais atuantes no local recebam treinamento nos assuntos 
relativo a ST. Os órgãos fiscalizadores como a entidade de classe CREA/RN, na exigência de 
profissional responsável pela obra, e o órgão fiscalizador em segurança e saúde do trabalho a 
nível estadual, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) são pouco atuantes 
na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Obra Parada 

 
METODOLOGIA APLICADA  
 
O OBJETO DE ESTUDO 
 
A pequena cidade de Lajes possui 10.381 habitantes e 676,619 km2, localizada na região 
central do Estado, com a distância de 125 Km da capital Natal. Nas atividades econômicas 
destacam-se a agricultura, pecuária, extração mineral, comércio variado, artigos artesanais 
(IBGE, 2011). 
 
EQUIPE DE TRABALHO 
 
A coleta de dados em campo foi realizada por uma equipe de alunos do corpo discente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). A seleção 
foi possível, dentro do programa anual de bolsa de iniciação científica, para alunos de nível 
médio por meio de abertura de edital1 2011 nas unidades dos IF’s do Rio Grande do Norte 
(RN). As bolsas de iniciação científica contemplaram alunos integrantes do Curso Técnico 
Subsequente em Segurança do Trabalho na modalidade EAD, dos quais foram selecionados 02 
alunos na cidade de Lajes. 
 
O MÉTODO APLICADO 
 
                                                           
1 Fonte: www.ifrn.edu.br 
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Foram efetivadas visitas aos canteiros de obra para aplicação de um cheklist baseado na 
Norma Regulamentadora 18, específica da Construção Civil, no levantamento de dados 
construtivos e relativos à segurança do trabalho em altura. Como também foi aplicado um 
questionário na obtenção da perspectiva do trabalhador em relação à segurança no trabalho e 
as medidas de prevenção adotadas pelos funcionários contra quedas de altura. 
Complementando com o registro fotográfico para posterior análise (fig. 2 e 3). Nesse sentido, 
por tratar-se de uma pequena comunidade a pesquisa de campo foi realizada nas construções 
do centro da cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Reforma e Ampliação de Casa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Obra com 02 Pavimentos 
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DADOS 
 
Foram visitadas 13 obras, distribuídas em duas de 02 pavimentos, quatro de 01 pavimento e 
as restantes, que se encontram paradas, três de 02 pavimentos e quatro de 01. A população 
entrevistada é relativamente jovem e em plena idade laboral. Uma vez que dos 06 
trabalhadores, 02 serventes com idade entre 25 a 31 anos, 01 mestre de obra com idade entre 
46 a 52, 01 pintor com idade entre 32 a 38 anos, 02 pedreiros com idade entre 39 a 45.  
Três dos seis entrevistados já sofreram acidentes na realização de sua atividade laboral, 
ocorridos na atividade de demolição de parede com queda da parede em cima, fraturando 
uma das pernas; no trabalho em altura com cinto de segurança, que veio a partir; e 
perfuração com prego. Percebe-se que todos esses acidentes poderiam ter sido evitados com 
treinamento e uso de EPI’s adequados e em perfeito estado de utilização. 
 
CONCLUSÃO  

 
Com base nas investigações realizadas através de observações e conversas com os 
trabalhadores nos canteiros de obras da construção civil, na cidade de Lajes, constatamos a 
ineficiência das práticas de segurança no trabalho em altura, onde podem ocorrer acidentes 
de quedas de pessoas e de materiais no ambiente laboral, pondo em risco a vida desses e a de 
terceiros, pois os responsáveis pelos estabelecimentos não põem em prática a segurança e 
saúde do trabalho. Não se preocupando em interagir com os seus funcionários para orientá-
los a precaver-se dos possíveis acidentes de trabalho e nem tão pouco disponibiliza 
equipamentos de proteção adequados, para ser utilizados pelos trabalhadores durante a 
execução das atividades. Apesar de se dizerem saber conhecer o que é segurança do trabalho 
e da sua importância para com a prevenção da saúde do trabalhador, nada se faz ou aplica 
para garantir a segurança dos mesmos, causando assim insatisfação e insegurança por parte 
de muitos trabalhadores que se submete expor-se ao risco por ser a sua única profissão, ou 
seja o que sabe fazer e por ser a sua única fonte de renda, não tendo para estes, outros meios 
de recursos que ajude a manter a sua estabilidade na sociedade. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. FUNDACENTRO. Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho 2011. 2011. Disponível 

em: <http://www.fundacentro.gov.br/conteudo.asp?D=ctn&C=2103&menuAberto=64>. 
Acessado em: 26/11/2011. 

2. IBGE. Cidades. 2011. Disponível em: <http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 
Acesso em: 26 nov 2011. 

3. MPS. Benefícios emitidos e concedidos. In Informe da Previdência Social. Jul 2011, Vol.23, 
n. 7. 2011. Disponível em: 
<http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_110728-104424-440.pdf>. 
Acesso em: 26 nov 2011. 

4. SINDUSCON/SP. Planejamento na Construção Civil. Revista Qualidade na Construção. 
SINDUSCON/ SP, nº 20, Ano 3, 1999. Disponível em: 

2259



BRASIL & NORTE (2011) 
 

 
<http://www.ecivilnet.com/artigos/planejamento_construcao_civil.htm>. Acessado em: 
23/11/2011. 

2260





MEYER ET AL (2011) 
 

 
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO DE AREIA NO RN 

 

M.F.Meyer
1
, J.B.M.Souza

2
, A.A.L.Silva3, N.M.G.M Pinto

4 . 

1 Mauro Froes Meyer - Professor do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte    Avenida Senador Salgado Filho, 1559,  Tirol – Natal – RN – CEP: 59150-015 Fones: (084) 4005-2636 e 
(084) 9926-5323 E-mail: mf.meyer@terra.com.br e mf.meyer@hotmail.com, mauro.meyer@cefetrn.br 

2 João Batista Monteiro de Souza - Professor  do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte). Telefone: (084) 3229-0222 (Residencial) e (084) 9606-1692 (Celular) e (084) 4005-2636 
(Serviço) . E – mail:  joaobatista@cefetrn.br 
3 Antonio Augusto de Lima Silva – Aluno do Curso de Mineração  do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte). 
4 Nayra Maria Gomes Magno Pinto – Aluna do Curso de Mineração do IFRN (Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte). E-mail: nayramagno@hotmail.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2262

mailto:mf.meyer@hotmail.com
mailto:mauro.meyer@cefetrn.br
mailto:joaobatista@cefetrn.br
mailto:nayramagno@hotmail.com


MEYER ET AL (2011) 
 

 
RESUMO  
 

A areia é um bem mineral de baixo valor 
econômico, podendo ser até 70% do seu preço devido 
ao transporte. Estes impactos ambientais tornam-se 
mais evidentes com a dinamização do processo de 
industrialização e o crescimento das cidades, que 
aceleram os conflitos entre a necessidade de buscar 
matérias-primas e a conservação do meio ambiente. Por 
isso, as mineradoras procuram atuar o mais próximo 
possível dos centros de consumo (centros urbanos 

geralmente), contribuindo desse modo, para aumentar 
as possibilidades de conflitos entre a mineração e o uso 
urbano do espaço. Acerca dessas informações, e 
sabendo que o empreendimento da mineração de areia 
apresenta forte perfil impactante, esse trabalho busca 
evidenciar e avaliar os impactos ambientais inerentes a 
essa atividade e os métodos de gestão e mostrar as 
principais áreas de extração de areia do Rio Grande do 
Norte e seus respectivos impactos ambientais. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: areia, impactos ambientais e matérias primas. 

 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF MININGACTIVITIES IN THE SAND IN RN 
 
ABSTRACT  
 

The sand is a mineral and low economic value 
and can be up to 70% of their price due to shipping. 
These environmental impacts become more evident 
with the dynamics of industrialization and growth of 
cities, which accelerate the conflict between the need 
to seek raw materials and environmental conservation. 
Therefore, mining companies seek to operate as close 
to consumption centers (usually urban centers), thereby 
helping to increase the potential for conflict between 

mining and the use of urban space. About this 
information, and knowing that the enterprise of mining 
of sand has a high profile impact, this work aims to 
demonstrate and assess the environmental impacts 
associated with such activity and methods of 
management and show the main areas of sand 
extraction from the Rio Grande do Norte and their 
environmental impacts. 

 
 

 KEY-WORDS: sand, environmental impacts and raw materials. 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

DE AREIA NO RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

A areia é um bem mineral de baixo valor econômico, podendo ser até 70% do seu 
preço devido ao transporte. Sobre isso, Valverde e Sintoni (1994) demonstraram que a 
mineração de areia torna-se problemática, pois se constitui na busca de matéria prima de 
baixa relação preço/volume, sendo seu principal fator limitante a distância do mercado 
consumidor. Por isso, as mineradoras procuram atuar o mais próximo possível dos centros de 
consumo (centros urbanos geralmente), contribuindo desse modo, para aumentar as 
possibilidades de conflitos entre a mineração e o uso urbano do espaço. No entanto, em 
algumas situações a extração da areia é uma possibilidade de recuperação de leitos de rios, 
quando contribui para o desassoreamento dos mesmos, tendo o devido acompanhamento 
por especialistas.           

Acerca dessas informações, e sabendo que o empreendimento da mineração de areia 
apresenta forte perfil impactante, esse trabalho busca evidenciar e avaliar os impactos 
ambientais inerentes a essa atividade e os métodos de gestão ambiental necessários para 
garantir um desenvolvimento sustentável em todo o seu processo empreendedor. 

 As atividades extrativas de areia, como de outros bens minerais, têm uma importância 
primordial para o desenvolvimento social e econômico de qualquer sociedade, entretanto 
com o crescimento da industrialização e das cidades, a necessidade de buscar matérias-primas 
entra em conflito com a conservação do meio ambiente, deixando mais evidentes os impactos 
ambientais. 

         Por isso é necessário o monitoramento constante das atividades e o desenvolvimento de 
uma política sustentável de exploração nas empresas de areia. Este trabalho tem por objetivo 
mostrar as principais áreas de extração de areia do Rio Grande do Norte e seus respectivos 
impactos ambientais. 

 

Aspectos Geológicos da Mineração de Areia no território Potiguar 

• Geologia Regional 

O território Potiguar é datado da era geológica Arqueozóica e Proterozóica, do qual os 
terrenos predominantes são os Escudos Cristalinos e as Bacias Sedimentares. As rochas 
cristalinas e terrenos antigos compõem aproximadamente 60% do Estado, o que corresponde 
a toda a porção centro-oeste e grande parte do Sul do Estado (IDEMA, 2002). 

O centro-oeste Potiguar é composto pelos Escudos Cristalinos, que se caracterizam por 
apresentar rochas metamórficas e magmáticas como micaxistos, gnaisses, quartzitos e 
granitos. Nesta formação geológica é encontrada uma gama de minerais economicamente 
valorizados, como a scheelita, ouro, cobre, ferro, enxofre,berilo, entre outros. 
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• Geologia Local 

No território potiguar as áreas de extração de areia apresentam feições geológicas 
comuns, sendo estas caracterizadas por áreas de domínio do Embasamento Cristalino, onde 
ocorre o afloramento de depósitos sedimentares, sobrepostos em discordância às rochas 
cristalina, como as do “Complexo Caicó”. Os sedimentos acham-se distribuídos em planícies 
sem desníveis bruscos de relevo e apresentam litologia essencialmente clástica grosseira.  

 Os terrenos Cristalinos apresentam topografia relativamente plana, com as altitudes 
máximas variando entre 130 e 150 metros com relação ao nível do mar. Nas áreas de extração 
de areia observam-se também pequenas elevações definidas por erosão diferenciada dos 
corpos graníticos de idade brasiliana. O solo é arenoso, esbranquiçado, e fino constituindo o 
próprio material a ser extraído.   

 No entanto também podem ser encontradas argilas de cores variando de creme a 
avermelhadas, sendo sua ocorrência mais restrita aos depósitos em aluviões e em barreiros e 
açudes regionais. 

Geomorfologia 

A geomorfologia Potiguar dos depósitos de areia caracteriza-se por planícies impostas 
pelo Grupo Barreiras e por pequenas elevações e erosão intensa sobre o Embasamento 
Cristalino. A geomorfologia geral das áreas de exploração é composta por uma estrutura de 
Grabens e Horst (uma Depressão). 

 

 

 

 

FIGURA 01: Perfil geomorfológico geral de depósitos sedimentares arenosos. 

 

GRABENS 

HORST 

HORST 
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FIGURA 02: Coluna Estratigráfica de depósitos para extração de areia. 

 

 

Recurso Mineral 

A areia explorada no Rio Grande do Norte é um recurso mineral constituído de 
sedimentos, originados pelo intemperismo de rochas pré-existentes que passam pelo 
processo de carregamento e deposição de partículas sólidas, formando depósitos 
sedimentares como os tabuleiros, que são direcionados diretamente para a construção civil. 
Esse minério tem características comuns nas diversas empresas que o exploram, por isso 
podemos destacar sua coloração creme amarelada, granulometria de areia fina e média, e 
composição quartzosa. 

Reserva Mineral 

A Reserva Mineral corresponde a uma porção do recurso mineral, que apresenta 
viabilidade técnica e econômica para a produção. Para considerar uma área viável à sua 
mineração, é primordial uma avaliação técnica da viabilidade econômica, social e ambiental 
onde são levados em conta elementos modificadores, que incluem fatores de lavra e 
beneficiamento, de economia e mercado, legais, ambientais e sociais 

Meio Antrópico 

A implantação um projeto, como uma mineradora de areia, proporcionará a geração 
de empregos diretos e indiretos para os habitantes desses povoados e aquecerá a economia 
regional, promovendo desse modo a possibilidade de melhora da qualidade de vida da 
população. 
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Mineração de Areia no Brasil 

A areia é de suma importância para a construção civil, pois é o único mineral 
economicamente viável, que tem as propriedades fundamentais a vários elementos utilizados 
nas edificações, como a argamassa e o concreto. O consumo de areia no Brasil gira em torno 
de 1.8 toneladas/habitante/ano. Cerca de 90% da mineração de areia brasileira se da no leito 
de rios. São 2.000 pequenas empresas de mineração de areia, sendo a maioria empresas 
familiares, que geram cerca de 45.000 empregos diretos. A Produção dessas empresas varia 
de 10.000 a 25.000 toneladas/mês lembrando que esse bem mineral é de baixo valor 
econômico, podendo ser até 70% do seu preço devido ao transporte. 

 

FIGURA 03 : Draga executando a extração da areia no leito móvel do rio.  

 

Fases e atividades impactantes da Mineração de areia em cursos d’água: 

Fase de Implantação 

 O Registro da extração de Areia é feito no DNPM e no órgão ambiental  IDEMA 
e  a cobrança da CFEM.  A aquisição de Fatores de Produção como maquinarias, tubulações e 
toda infra estrutura para desenvolvimento da mina. A contratação de Mão-de-obra, retirada 
da vegetação, a abertura do leito carroçável, e compactação do solo; etc. Em termos de 
infraestrutura da lavra temos a abertura da Rede Viária; Remoção da Vegetação; Instalação de 
Estruturas Para Extração de Areia e Instalação de caixotes, armazéns e balsas.  

Fase de Operação 

São operações que fazem parte das operações de lavra e constituem a retirada do 
Material Mineral; estocagem; drenagem; peneiramento; carregamento e transporte. 
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FIGURA 04: Carregamento de caminhão pela pá carregadeira. 

Fase de Desativação 

 São operações que fazem parte da retirada das estruturas de Extração de Areia e 
recuperação e reabilitação da área degradada através da reabilitação ambiental como mostra 
a figura 5 abaixo. 

 

FIGURA 05: Etapas da recuperação ambiental sendo feita concomitantemente com o avanço 

da lavra. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA MINERAÇÃO DE AREIA EM CURSOS D’ÁGUA: 

 

Impactos Positivos durante a Mineração: 
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• Aquecimento da economia comercial local, devido à aquisição de fatores de produção, 
muitas vezes presentes na área urbanizada próxima ao empreendimento, de onde 
também, ocorre a contratação de mão-de-obra para as atividades mineiras. 

• Com a atividade devidamente regularizada, aumenta-se a receita dos governos 
estaduais e municipais, pois, assegura-se ao Poder Público, a Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

• A recuperação e reabilitação da área anteriormente desnudada para a instalação das 
estruturas e vias de acesso, possibilitara uma melhoria da capacidade de suporte do 
meio para a fauna silvestre, favorecendo assim a reocupação do “habitat” pela fauna 
terrestre e aquática e pela micro biota. 

• Após a recuperação e reabilitação da área utilizada no empreendimento, nota-se a 
melhoria nos aspectos paisagísticos do local e se ganha a possibilidade de dinamização 
do convívio social pelo usufruto da área já recuperada e reabilitada. 

  

FIGURAS 6 E 7: Exemplos de atividades de impactos positivos na mineração. 

 

Impactos Negativos durante a Mineração 

     Os trabalhos de remoção da vegetação para a instalação das estruturas de extração de 
areia e abertura da rede viária juntamente com a compactação do solo para o trafego e 
instalação dos maquinários, ocasionam na fase de implantação: 

• Diminuição da capacidade de suporte do meio para a fauna nativa; 
• Maior exposição do solo às intempéries; 
• Depreciação da qualidade do solo; 
• Redução do “habitat” silvestre; 
• Danos à micro-biota. 

Em virtude da utilização de maquinarias em diferentes operações verificam-se vários 
impactos ao ecossistema na fase de operação dos quais pode-se destacar: 

• Contaminação do solo e dos cursos d’água e tendência ao achatamento na base 
genética das espécies animais aquáticas pelo lançamento de resíduos (óleos, graxas, 
lubrificantes); 

• Depreciação da qualidade do ar, devido ao lançamento de gases e partículas sólidas; 
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• Estresse da fauna silvestre devido aos ruídos das maquinarias e pelo aumento 
presença humana no local. 

• A retirada da vegetação e a descaracterização da paisagem natural associadas à 
instalação das estruturas e estocagem da areia causam um notável impacto visual na 
área de mineração. 

• Os “panelões” originados pelo uso das dragas proporcionam risco de acidentes aos 
banhistas. 

• Com a desativação do empreendimento, a oferta de areia diminui tendo uma 
repercussão negativa na sociedade. 

• A desativação do empreendimento pode provocar uma desestabilização financeira dos 
trabalhadores do mesmo. 

 

FIGURA 8: A compactação do solo pelo tráfego de maquinas pesadas (caminhões e 
carregadeiras). 

 

FIGURA 9: Fuga do trabalhador rural para a cidade urbana. 
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EXEMPLOS DE ESTUDO DE CASO DE EXPLORAÇÃO DE AREIA NO RN: 

 

Ielmo Marinho/RN 

 A presente empresa localiza-se em uma área de 9 ha (nove hectares) no Sítio Telha A, 
situado no município de Ielmo Marinho/RN na Microrregião Agreste Potiguar, e é voltada para 
a exploração de areia de aluvião às margens do Rio Potengi. 

 

São Pedro/RN 

O empreendimento em questão está localizado na Fazenda Recreio no município de 
São Pedro/RN e compreende uma área de aproximadamente 09 hectares, na qual a extração 
de areia se dá num banco de areia aluvionar quartzosa do leito do Rio Potengi. 

 

São Gonçalo do Amarante/RN. 

A mineradora em questão está localizada em uma área de 2 hectares, situada na 
localidade denominado Camaragibe, que está  na bacia hidrográfica do rio Potengi a oeste  do 
município de São Gonçalo do Amarante – RN. 

 
 

 

MAPA DE ÁREAS DE EXTRAÇÃO DE AREIA NO RN 
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Através da análise do mapa das principais áreas de extração de areia do Rio Grande do 
Norte , chega-se à conclusão que tais áreas  encontram-se em municípios com tendência 
geológica à exploração da areia e que são próximos a Natal e Mossoró, os grandes centros 
urbanos do Estado, dos quais, advêm a maior demanda pelo minério para a construção civil 
principalmente. 

 

CONCLUSÃO 

Por fim, através do presente trabalho, foi possível diagnosticar as principais áreas de 
extração de areia no Rio Grande do Norte e avaliar os impactos ambientais inerentes a essa 
atividade, que é potencialmente poluidora e sujeita a várias ferramentas de gestão ambiental.  

    Apesar de seu forte perfil impactante, a mineração de areia, quando executada 
sustentavelmente, não só garante a preservação do meio ambiente, como também é 
responsável pelo desenvolvimento social das comunidades relacionadas à atividade. 
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RESUMO  
 
 

As argilas são materiais naturais, constituída essencialmente de argilominerais, podendo conter 
outros minerais que não são argilominerais, matéria orgânica e outras impurezas. Neste trabalho foi 
realizada as analises química e mineralógica da argila do município de Goianinha – RN. Aonde se 
constatou a presença de minério de caulinitica, quartzo e microclínio. Alem disso analisou-se a cor de 
queima da argila aonde variou de branco até um creme alaranjado, conforme a mudança de 
temperatura, foi ainda determinado o Índice de plasticidade de 23,97% de plasticidade na argila, o que 
determina como uma argila plástica.  Podendo ser utilizada em louças, materiais refratários. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Argila, minérios, índice de plasticidade. 

 

CHARACTERIZATION OF THE CLAY COUNTY CLEAR GOIANINHA - RN 

ABSTRACT  
 

Clays are natural materials, consisting predominantly of clay minerals and may contain 
other minerals that are not clay, organic matter and other impurities. In our study the chemical and 
mineralogical analysis of clay in the city of Goianinha - RN. Where they found the presence of 
ore kaolinite, quartz and microcline. Also examined is the color of the clay where burning ranged 
from cream white to orange, depending on the temperature change, was 
also given the plasticity index of 23.97% in the clay plasticity, which determines how a plastic clay . Can 
be used in pottery, refractory materials. 

 

 KEY-WORDS: Clay, ores, plasticity index. 
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CARACTERIZAÇÃO DE ARGILA CLARA DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA - RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

Conforme nos mostra o ministério de minas e energia(2011) e o Dr. 
Acchar(2006), as argilas são encontradas na natureza em forma de minério, estes 
contem uma textura terrosa ou argilácea, de granulação fina, com partículas de forma 
lamelar ou fibrosa, constituída essencialmente de argilo-minerais, podendo conter 
outros minerais que não são argilo-minerais, matéria orgânica e outras impurezas. 

Graças aos argilo-minerais, as argilas na presença de água desenvolvem uma 
série de propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, retração 
linear de secagem, compactação, tixotrópia e viscosidade de suspensões aquosas que 
explicam sua grande variedade de aplicações tecnológicas. É o que diz o ministério de 
minas e energia. 

Este trabalho visa conhecer algumas das propriedades da argila proveniente do 
município de Goianinha-RN  como sua composição química e mineralógica, seu índice 
de plasticidade, sua perda de massa ao fogo e sua cor de queima. 

Este estudo é importante para se definir a utilização das argilas em processos 
industriais, já que Dutra(2006) nos mostra que as propriedades do produto final estão 
interligadas à característica inicial da matéria-prima. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

• Analise mineralógica 

Para esta analise separou-se aproximadamente 10g de argila pelo processo de 
quarteamento, os quais foram secos ao sol por 10h. após isso o material foi quebrado 
em almofariz com o auxilio de uma mão-de-gral e passado em peneira de 200 mesh, 
sem deixar nenhum resido, assim à argila foi analisada por um difratômetro de Raios-X 
da marca Shimadzu (XRD-7000). 

 

• Analise de perda ao fogo 

Enquanto para esta analise foi utilizada 10g a de argila a qual foi quarteada e 
posta em um cadinho de porcelana, seco em estufa a 110°C por 24h., quebrado em 
almofariz e peneirado a 200mesh levado ao forno a uma temperatura de 1000°C por 30 
minutos em um taxa de aquecimento de 10°C/minuto. 
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• Analise química 

Para esta analise foi utilizado o mesmo material que passou pelo processo de 
perda ao fogo, o material foi levado ao um espectrômetro de Raios-X da marca 
Shimadzu (EDX-720), para analise química. 

 

• Analise do índice de plasticidade 

Os ensaios para determinar o índice de plasticidade(IP) foram o de limite de 
plasticidade (LP) (regido pela norma NBR 7180/84) e de liquidez (LL) (regido pela NBR 
6459/03) para verificação da sua propensão a moldagem e manuseio. 

 

• Analise de cor de queima 

Para a cor de queima preparou-se seis corpos de prova os quais foram 
confeccionados por prensagem uniaxial a 25 MPa com dimensões  aproximadamente 
de 60x20x5mm  e teor de umidade de cerca de 10% com 72g da argila, quer foram 
levados a uma estufa á 120°C por 24h. Logo apos foram levados ao forno e sinterizados 
a três temperaturas, 950°C, 1250°C e 1400°C por 1hora cada, com uma taxa de 
aquecimento de 10°C/min.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

• Analise química e de perda ao fogo 

Como se pode ver na tabela 1 a argila terá queima de coloração clara pelo seu 
baixo teor de oxido de ferro e oxido de titânio. Um alto teor de plasticidade pelo oxido 
de alumina, que demonstra um grande teor de caulinita. O que ajuda ainda a coloração 
um pouco mais clara e não tão avermelhada.  A apresentação de sílica é comum nas 
argilas, pois é proveniente principalmente do quartzo um mineral fundente não 
argiloso. 

A argila teve uma grande quantidade de perda de massa na analise de P.F. de 
24,30% o que é bastante comum em uma argila plástica, já que as mesmas absorvem 
com facilidade água. 

 

Tabela 1 – Analise química e de Perda ao fogo 

Composição 
química 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO K2O BaO SO3 Outros P.F. 

Percentagem 
(%) 

50,20 19,64 3,00 1,02 0,84 0,43 0,29 0,18 0,10 24,30 
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• Analise mineralógica 

A figura 1 apenas afirmou a grande quantidade do argilo-mineral de caulinita e 
a presença de quartzo, alem do microclínio que é uma mica, que junto com o quartzo 
diminuem a plasticidade da argila, mas facilitam a sua fusão, pois são materiais 
fundentes. 

Figura 1- Analise mineralógica 

 

• Analise do índice de plasticidade 

Para se chegar ao índice de plasticidade, primeiro se analisou o limite de 
plasticidade da argila, como mostra a tabela 2, aonde se pode afirmar que a argila tem 
um limite de plasticidade igual a 35,57%. 
 

Tabela 2- Limite de Plasticidade 

Cápsula nº 2  3  5  6  7 
Cápsula (g) 10,16  12,22  9,89  7,76  9,49 
Cápsula + solo úmido (g) 11,42  13,54  11,39  9,32  11,11 
Cápsula + solo seco (g) 11,09  13,19  10,99  8,93  10,68 
Umidade (%) 36,34  36,37  36,31  33,33  35,48 
Umidade média (%) 35,57 
Intervalo 33,7891< w <37,34585 

 

Logo após foi analisado o limite de liquidez da argila, como mostra o figura 2 
aonde se determinou que o mesmo era de 59,54% em 25 golpes, conforme a norma.  A 
diferença entre estes dois determinou um índice de plasticidade de 23,97%, o que é 
um alto índice de plasticidade. 
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Figura 2 – Limite de Liquidez 

 

• Analise de cor de queima 
Na cor de queima constatou-se uma coloração clara, como se pode ver na 

figura 3, devido ao baixo índice de oxido de ferro que foi visto na analise química.  O 
material atingiu uma coloração mais escura a 1400°C provavelmente por estar 
começando a deteriorar matéria e começando um processo de fundição. 

 

 
Figura 3 – Cor de Queima 
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CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que argila é plástica e é uma argila calinítica de queima clara. E 
que poderá ser utilizada na fabricação de louças e materiais refratários. 

Mas para tal constatação ser valida sugerimos que sejam realizados ensaios 
físicos, como o de absorvição de água, massa especifica aparente, retração linear e 
tensão de ruptura. 
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RESUMO  
 

Na região Borborema-Seridó, localizada entre 
os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, a lavra de 
granito muscovítico tem gerado uma quantidade 
crescente de rejeitos ricos em feldspato, quartzo e 
outros minerais importantes para fabricação de 
produtos cerâmicos, mas que estão associados a mica, 
mineral deletério ao processamento cerâmico. O 
acúmulo inadequado de rejeitos da lavra de granitos 
tem se acentuado ao longo dos anos sem que nenhum 
planejamento seja realizado para seu aproveitamento. 
Esse aproveitamento depende, principalmente, da 
remoção/redução dos teores das micas, para níveis 

inferiores a 2,0%, preferencialmente através de 
processos via seco, uma vez que a escassez de água 
predomina na região do Seridó. Neste trabalho são 
apresentados resultados preliminares da caracterização 
do rejeito de pegmatóides da Região Seridó onde os 
resultados mostram a potencialidade do rejeito para 
aplicação na indústria cerâmica. Para isso, será 
necessário o desenvolvimento de uma rota tecnológica 
para aproveitamento do rejeito de pegmatito e fazer uso 
do mesmo na indústria de cerâmica branca, levando em 
consideração os parâmetros de controle de qualidade 
utilizados na mesma. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  Lavra de granito, Pegmatoides, Indústria cerâmica. 

 

ABSTRACT  
 

At Serido-Borborema region, localized 
between Paraiba and Rio Grande do Norte states, the 
mining of muscovitic granite has been generated a large 
and crescent amount of tailings rich on feldspar, quartz 
and other important minerals used to ceramic products 
fabrication, although associated with mica, deleterious 
mineral to ceramic process. The inappropriate tailings  
accumulation has been grown in the past few years 
without any reutilization planning. These utilization 
depends on remotion/reduction of mica to levels inferior 

to 2.0% preferentially by dry processes due the water 
scarcity at Serido region. These paper present 
preliminary results of characterization of pegmatite 
tailings from Serido region where results show the 
potentiality to application of such tailings as raw 
materials for ceramic industry. To do it is necessary 
develop a technological route do make good use of 
those tailings at white ceramic industry, considering the 
quality control parameters utilized by them. 

 
 
 

 KEY-WORDS:  Granite minning, Pegmatoids, Ceramic industry. 
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CARACTERIZAÇÃO DE REJEITO DE LAVRA DE GRANITO BIOTÍTICO COM VISTAS A 
PRODUÇÃO DE CERÂMICA BRANCA 

 
INTRODUÇÃO 
 

Os pegmatitos são rochas ígneas intrusivas formadas por minerais de granulação grosseira, 
sendo a principal fonte de feldspato. A principal fonte comercial dos feldspatos são os pegmatitos 
encontrados na região Borborema-Seridó, localizada nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte 
(Barbato, Ogasawara, & Sampaio, 2008). Também é fonte importante de micas, que são encontradas 
tanto na parte central quanto no contato com as rochas encaixantes, assim como do quartzo que são 
geralmente subprodutos oriundos da explotação de gemas ou de feldspatos (Luz & Lins, 2008). 

O pegmatito é composto normalmente por 60-70% de feldspato, 25-30% de quartzo, 5-10% 
de mica (predominantemente moscovita) e 1-2% de outros minerais (Oba & Ribeiro, 2006), que são 
largamente empregados na indústria cerâmica. 

Os feldspatos pegmatíticos possuem restrições ao teor de ferro, presença de micas e granada 
na fabricação de porcelana (Oba & Ribeiro, 2006) e teve sua demanda aumentada pelo segmento de 
porcelanato, que emprega até 60% de feldspato em sua formulação, tendo como principal vantagem à 
redução do ciclo de queima, de 30-50 horas para 60-70 minutos (Luz & Lins, 2008). 

Nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, a flotação do feldspato vem sendo estudada como forma 
de viabilizar a produção de concentrados mais puros a partir das rochas da região, tendo em vista que 
os custos relacionados ao transporte do feldspato oriundo da Região Nordeste tem aumentado 
significativamente (Oba & Ribeiro, 2006). 

Os pegmatóides da Região do Seridó são ricos em quartzo, feldspato e micas e sua lavra 
apresenta eficiência da ordem de 50,0%, gerando uma grande quantidade de passivo ambiental rico 
em minerais importantes para a indústria cerâmica.  

O aproveitamento destes rejeitos depende prioritariamente da remoção/redução dos teores 
das micas, prejudiciais a produção cerâmica, para níveis inferiores a 2,0%, preferencialmente através 
de processos via seco, uma vez que a água é um gargalo no desenvolvimento de processos na região 
do Seridó.  

Dessa forma, o aproveitamento destes rejeitos impacta não somente nos aspectos regionais 
ambientais, mas também nos aspectos sociais, econômicos e tecnológicos, uma vez que essa rota de 
tratamento dos rejeitos pode ser aplicada também na viabilização de jazidas que apresentam alto teor 
de mica. 

O desenvolvimento desta rota tecnológica passa pela caracterização do material com vistas a 
produção de cerâmica branca, e que deve levar em consideração os parâmetros de controle de 
qualidade utilizados pela indústria cerâmica. 

Neste trabalho são apresentados resultados preliminares da caracterização do rejeito de 
pegmatóides da Região Seridó. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras foram coletadas em viagem de campo, onde também foram levantados dados 
sobre as áreas de disposição de rejeito. Foram encaminhadas ao Laboratório de Processamento 
Mineral e de Resíduos do IFRN, onde passaram pelo processo de preparação e ensaios de 
caracterização de acordo com o fluxograma na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de caracterização. 

 
A preparação das amostras envolveu britagem do material, que em seguida foi 

homogeneizado e quarteado pelo método de pilhas longitudinais e em seguida pilha cônica (Sampaio, 
França, & Braga, 2007), onde foram separadas as alíquotas para os ensaios de caracterização. 

 
 

Análise de Tamanho 
 

A análise de tamanho foi realizada por peneiramento via seco (Sampaio, França, & Braga, 
2007), tendo optado por esta metodologia em função da problemática da água na região do Seridó, 
simulando de forma mais precisa o comportamento das partículas neste processo. As peneiras 
utilizadas na análise e suas correspondências em micrômetros estão representadas na Tabela 1.  
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Tabela 1. Peneiras utilizadas na análise de tamanho e sua correspondência em 
micrômetros. 

Abertura 
Série Tyler 

Abertura em 
micrômetros 

19 mm 19.000 
12,7 mm 12.700 
6,3 mm 6.300 
4# 4.800 
8# 2.400 
16# 1.000 
32# 500 
60# 250 
80# 180 
150# 104 
250# 63 
325# 45 

 
Ensaio de Cone 
 

Também foi realizado ensaio de cone para determinar a fusibilidade do material, bem como 
sua cor de queima e absorção de água. A fusibilidade é determinada pelo aspecto de rugosidade 
avaliado pelo toque. O ensaio foi realizado em forno mufla a 1.240 ºC. Na Tabela 2 estão elencados os 
aspectos determinantes para a fusibiliade. 

 
Tabela 2. Aspectos visualizados para determinação da fusibilidade. 

Fusibilidade Aspecto 

Excelente Deformação de cone 
Ótima Aspecto sedoso 
Boa Áspero 
Regular Muito áspero, material 

desagrega 
 

Absorção de água 
 

A absorção de água foi realizada nos cones. 
Os corpos de prova secos e livres de pó e outras partículas soltas foram pesados em balança 

de precisão e pesadas com aproximação de 0,001 g, obtendo-se a massa seca (Ms). Em seguida os 
corpos de prova foram imersos em água por 24 horas, mantidas sempre cobertas de água. 

Após este período, os corpos de prova foram retirados da água e um pano foi passado em 
sua superfície para remover o excesso de água. Os corpos foram então pesados, obtendo-se a massa 
úmida (Mu). 

A absorção de agua, expressa percentualmente, é o quociente entre a massa de água 
absorvida pelo corpo de prova saturado e a massa do corpo de prova seco. Calcula-se pela equação: 

 
 AA= 

MU- MS

MS
 x 100 [Eq. 1] 
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A absorção de água é utilizada para classificar os revestimentos cerâmicos e definir 
especificações que o fabricante deve seguir, sendo também um indicativo da resistência mecânica do 
revestimento cerâmico. A Tabela 3 apresenta a classificação da cerâmica para revestimento segundo a 
absorção de água determinada pela ANFACER (2002). 

 
Tabela 3. Classificação da cerâmica para revestimento segundo a absorção de água. 

GRUPO ABSORÇÃO 
DE ÁGUA (%) PRODUTO 

Ia < 0,5 Grês porcelanato 
Ib 0,5 – 3,0 Grês 
IIa 3,0 – 6,0 Semi-grês 
IIb 6,0 – 10,0 Semi-poroso 
III > 10,0  Poroso 

 
De acordo com Casagrande (2002), o uso recomendado para o produto pela ISO – 13006-6. 

As especificações estão apresentadas na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Classificação do produto cerâmico e uso recomendado. 

TIPO DE PRODUTO USO 
RECOMENDADO 

Grês porcelanato Piso e parede 
Grês Piso e parede 

Semi-grês Piso e parede 
Semi-poroso Parede 

Poroso Parede 
Fonte: Casagrande (2002) 
 

Análise Mineralógica – Difração de Raios-X 
 

A análise mineralógica foi realizada em Difratômetro de Raios-X – XRD 7000 Shimadzu no 
Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do IFRN. 

 
 Análise Química – Fluorescência de Raios-X 
 

A análise mineralógica foi realizada em Espectrômetro de Energia Dispersiva de Raios-X – EDX 
720 Shimadzu no Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do IFRN. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise de Tamanho 
 

A Figura 2 apresenta a curva de distribuição de tamanho obtida na análise de tamanho por 
peneiramento via seco após britagem do material. 
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Figura 2. Distribuição de tamanho da amostra de pegmatito. 

 

Cerca de 87,0% do material ficou retido na malha de 4,76 mm, caracterizando o produto 
como material grosseiro. Embora o resultado apresentado refira-se ao produto da britagem em 
britador de mandíbulas, as informações sobre a distribuição do tamanho do material serão utilizadas 
na determinação do grau de liberação da mica, que será realizado com as frações retidas em cada faixa 
de tamanho. 
 
Ensaio de Cone 

As peças ensaiadas obtiveram os aspectos mostrados na Figura 3. 
 

 
Figura 3. Cones obtidos com o rejeito de rochas ornamentais. 

 
Verificando os aspectos táteis, o material apresentou aspecto vítreo e áspero, podendo ser 

classificado como de boa fusibilidade. 
Outro aspecto que pode ser observado no ensaio de cone é a coloração apresentada pelo 

material após a queima, tendo em vista que este é um parâmetro de grande importância para a 
indústria cerâmica. Os corpos de prova ensaiados apresentaram coloração creme acinzentada, função 
dos constituintes da amostra e que ainda estão fora das especificações. 
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A aplicação de uma rota de processo que seja capaz de remover os contaminantes 
solucionaria o problema da cor de queima, valorando o rejeito. 

 
 Absorção de Água 

Os cones foram submetidos a ensaio para determinação do percentual de absorção de água, 
apresentaram absorção média inferior a 0,20%, enquadrando-se no grupo Ia – Grês Porcelanato, 
podendo ser empregado na produção de materiais para piso e parede. 

 
Análise Mineralógica – Difração de Raios-X 

O material ensaiado apresentou o espectro característico apresentado na Figura 4. 
 

 
Figura 4. Espectro característico da amostra de rejeito de pegmatóide. 

 
A composição básica da amostra é albita e ortoclásio (dois tipos de feldspatos), quartzo e 

mica moscovita, composição básica dos pegmatóides.  
 
Análise Química – Fluorescência de Raios-X 
 

A Tabela 5 apresenta composição dos principais óxidos presentes na amostra. 
Tabela 5 – Fluorescência de raios-X 

ÓXIDOS SiO2 Al2O3 K2O Na2O CaO Fe2O3 MnO P. F. 
% 71,81 19,19 4,17 2,88 1,37 0,33 0,21 0,08 

 
Os teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 estão em conformidade com os exigidos pela indústria 

cerâmica, porém, os níveis de álcalis (K2O e Na2O) precisam estar em níveis superiores a 8,0% e nesta 
amostra sua soma totalizou apenas 7,05%. 

2286



ANDRADE ET AL (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 8 
 
 

Este teor pode ser aumentado com a remoção da mica ou blendagem com materiais com 
teores mais altos de álcalis.  

CONCLUSÃO 

O rejeito da lavra de rochas ornamentais em pegmatóides apresentou potencial para 
aplicação na indústria cerâmica, sendo necessário aplicar uma rota de tratamento que permita a 
remoção da mica.  

Alguns ensaios de caracterização estão sendo realizados com vistas a determinar o grau de 
liberação da mica e os percentuais dos minerais presentes, que nortearão a rota a ser utilizada. 
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RESUMO  
 

Este trabalho objetivou a caracterização de 
vermiculita da Paraíba (Souza, 2004), usando os métodos 
de microscopia e difração de raios-x. O mesmo será 
comparado com outros trabalhos da mesma região. 
Portanto, iremos chamar o primeiro trabalho de (Santa 
Luzia 1), o Segundo (Santa Luzia 2) e o terceiro (Santa Luzia 
3). Os resultados mostraram que o minério de Santa Luzia 
1, a vermiculita foi identificada em placas ou em 
partículas, bem como placas com interestratificações de 
vermiculita e biotita. Esta vermiculita apresenta-se com 
pouca uniformidade mineralógica e alto grau de alteração; 
porém, estas características pouco afetam as suas 
propriedades de esfoliação. Estes resultados foram 
comparados com os dados obtidos através das análises de 
transformação de vermiculita para biotita, visando melhor 
refinamento via método de Rietveld (Costa,2009), onde 
testou-se aqui um método de destruição de vermiculita e 
seus interestratificados pela reação com KCl, 
transformando-a em mica passível de quantificação, 
usando amostras de vermiculita de Santa Luzia 2. Foram 
identificadas por difração de raios X, na amostra original, 
vermiculita, mica e interestratificados, mas somente mica 
após a reação. Análises realizadas através de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) permitiram a identificação 

de potássio, em baixa quantidade, na composição da 
vermiculita, e elevada nas micas. Após a reação com 
cloreto de potássio, as imagens geradas por MEV 
comprovaram a mudança composicional da vermiculita e 
interestratificados, com aumento considerável de 
potássio.  A quantificação, pelo método de Rietveld, de 
uma mistura sintética da vermiculita com quartzo, tratada 
com KCl, mostrou resultados muito próximos ao esperado, 
validando a técnica. No terceiro trabalho a vermiculita 
sódica representada por (V0) e reestruturada 
representada por (Vx) lixiviação ácida controlada 
interagiram com uma série de moléculas orgânicas 
ancoradas através de reações de silanização, intercalação 
e/ou troca iônica. sólidos precursores e os derivados 
híbridos foram caracterizados análise química, análise 
elementar CHSN, espectroscopia de absorção região do 
infravermelho, difração de raios X, ressonância magnética 
nuclear 27Al, 29Si e 13C, termogravimétrica, análise 
textural e microscopia eletrônica varredura.  

 

 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: vermiculita, santa Luzia, biotita, microscopia, difração de raios x. 

 
 

TITULO EM INGLÊS  

ABSTRACT  
 
This study aimed to characterize the vermiculite Paulo 
(Souza, 2004), using the methods of microscopy and 
diffraction of x-rays. The same will be compared with 
other studies in the same region. Therefore, we will call 
the first job (Santa Luzia 1), the Second (Santa Luzia 2) 
and third (Santa Luzia 3). The results showed that the 
ore Santa Luzia 1, the vermiculite was identified in 
plates or particles, as well as plates with 
interestratificações of vermiculite and biotite. This 
vermiculite is presented with little mineralogical 
uniformity and high degree of change, but these little 
features affecting the properties of exfoliation. These 
results were compared with data obtained by analyzing 
the transformation of vermiculite to biotite, in order to 
further refinement via the Rietveld method (Costa, 
2009), where we tested here a method of destruction of 

vermiculite and interstratified by its reaction with KCl, 
transforming it into mica susceptible to quantification, 
using samples of vermiculite from Santa Luzia 2. Were 
identified by X-ray diffraction, in the original sample, 
vermiculite, and interstratified mica, mica but only after 
the reaction. Analysis carried out by scanning electron 
microscopy (SEM) allowed the identification of 
potassium in small amounts, the composition of the 
vermiculite, and high in micas. After the reaction with 
potassium chloride, the images generated by SEM 
confirmed the compositional change of vermiculite and 
interstratified with increase in potassium. 
Quantification by Rietveld method, a synthetic mixture 
of vermiculite with quartz, treated with KCl, showed 
results very close to expected, validating the technique. 
In the third paper vermiculite sodium represented by 
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(V0) and restructured represented by (Vx) leaching 
controlled interacted with a number of organic 
molecules anchored by silanization reactions, 
intercalation and / or ion exchange. solid precursors and 
hybrid derivatives were characterized for chemical 

analysis, elemental analysis CHSN spectroscopy, infrared 
absorption, X-ray diffraction, nuclear magnetic 
resonance 27Al, 29Si and 13C, thermogravimetric 
analysis, textural analysis and electron microscopy 
varrredura.  

 

 KEY-WORDS: vermiculite, santa luzia, biotite, microscopy, x-ray diffraction 
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           A vermiculita é um mineral semelhante às micas (filossilicatos), constituída de silício, 
alumínio, magnésio, ferro e água, em proporções variáveis (Valdiviezo et al, 2003). Este 
mineral apresenta clivagem basal paralela e ocorre em placas constituídas por finíssimas 
lamínulas superpostas com espessuras em torno de 9,3 Ǻ (Amgstrons). Para ser atingida uma 
espessura de 1mm são necessárias mais de 1 milhão dessas placas. O espaçamentos entre as 
lamínulas é variável e, na maioria das vezes, depende da natureza e tipo de moléculas locadas 
na região de separação entre elas (Leitão, 2003). 

 
           Uma propriedade interessante da vermiculita é a  sua excelente capacidade de troca 
catiônica. Este comportamento deve-se a que suas lamínulas individuais são constituídas por 
duas placas ligadas a uma placa central composta de íons divalentes e monovalentes positivos 
como Mg2+, Ca2+, Na+ e K+.  As ligações desses íons presentes no espaço entre as lamínulas são 
relativamente fracas, permitindo que os mesmos sejam removidos e substituídos 
estequiometricamente, sem alteração da estrutura das lamínulas (Santos, 1989).  

 
Estrutura Cristalina e Composição Química 

 
           A vermiculita possui uma cela unitária do t ipo 2:1, constituída por duas folhas 
tetraédricas e uma octaédrica entre elas. As folhas tetraédricas são compostas por tetraedros do 
silício (SiO4), onde ocasionalmente o s ilício pode ser substituído isomorficamente pelo 
alumínio. As folhas octaédricas são formadas de átomos de alumínio, oxigênio e hidrogênio, 
compondo Al(OH)3, onde o a lumínio pode ser substituído por Mg2+, Fe2+, ou por  outros 
elementos. As camadas T-O-T (tetraedro-octaedro-tetraedro) são separadas por duas ou mais 
camadas de moléculas de água arranjadas em formato ou estrutura hexagonal, onde os cátions 
trocáveis, principalmente Mg2+, e também Ca2+ e Na+, encontram-se localizados entre as folhas 
de moléculas de água (Valdiviezo et al., 2002; Santos, 1989, 1975, 1992). 
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    FIGURA 1 – Representação esquemática da estrutura de uma esmectita dioctaédrica,  
onde duas das três posições da camada octaédrica estão preenchidas por cátions. Essa 
estrutura é semelhante a de uma vermiculita dioctaédrica (Aranha, 2002). 

 

  A fórmula química de uma vermiculita, obtida a partir da análise de 65 amostras de 
diferentes procedências, sugeriu a seguinte composição química média (Hindman, 1994).  
 

(Mg2+
5, Fe2+

0,2, Fe3+
0,8) [Si5,5, Al2,5 O20] (OH)4. (Mg2+

0,19, Ca2+
0,21, K+

0,39). nH2O          

 
            Onde os elementos do primeiro parênteses correspondem aos cátions da camada 
octaédrica, e os componentes colocados entre colchetes correspondem à camada tetraédrica. Os 
componentes  que  estão  dentro  do  úl timo  parêntese  são  os  cátions  trocáveis. Em  geral, 
uma vermiculita possui baixo teor de potássio; Porém, quando este elemento está presente 
deve-se à existência de camadas de micas, principalmente de biotita (Hindman, 1994). 
 

 

2 - OBJETIVO 

 Este trabalho objetivou: A identificação e comparação de amostras de minérios de 
vermiculita de Santa Luzia na Paraíba, usando o método de microscopia e difração de raios-x; 

      

   3 – CONTEXTO 
            Santa Luzia 1 
 Souza (2004), as amostras dos minérios coletadas para a pesquisa, foram extraídas do depósito 
pertencente a empresa: União Brasileira de Mineração – UBM, localizada no município de Santa Luzia 
– PB, onde a mina da UBM encontra-se entre as principais, atualmente em produção, em termos 
nacionais.  

As amostras do minério oriundo de Santa Luzia, foram retiradas para os ensaios tecnológicos, 
consistiram de amostras de minérios extraídas diretamente na mina “r.o.m.”. Este era o minério que 
alimentava a usina de beneficiamento. Amostras do rejeito da usina foram também retiradas bem 
como dos produtos concentrados.  

 

3.1 - Difração de Raios-X 
  Para este estudo, foram utilizados 2 g de amostra do minérios e do concentrado de Santa 
Luzia, cominuídos a – 0,074 mm. Algumas das amostras foram obtidas através de catação 
manual, visando separar a v ermiculita em placas e as  fases minerais a ela associadas. As 
condições experimentais dos ensaios foram efetuadas empregando-se um difratômetro Siemens 
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com fonte de cobre e o valor de 2θ foi de 1° (um grau) por minuto. Os ensaios de difração de 
raios-X foram realizados nos laboratórios do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/RJ). 

 

           Santa Luzia 1 

 

 No minério de vermiculita de Santa Luzia, os minerais identificados qualitativamente 
em cada uma das frações granulométricas estudadas através de difração de raios-X, encontram-
se apresentados na TABELA 1. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1– Minerais identificados 
qualitativamente por DRX em cada uma das 
frações granulométricas selecionadas do 
minério de  Santa Luzia 1. 
n.a = não analisada; 
n.d = não detectado 

 

Nessa tabela, o número de asteriscos 
representa a proporção do mineral, sendo que 
para a espécie predominante foram utilizados 4 
asteriscos (****), quando o m ineral não era 
predominante mas encontrava-se em proporções 
apreciáveis, utilizou-se a simbologia (***), 

MINERAL FAIXA GRANULOMÉTRICA, MM 

 -
1,168+
0,833 

-
0,833+0
,500 

-
0,500+0,
295 

-0,147+0.104 -
0.104+0
,074 

-
0,074 

Vermiculita **** n.a **** **** **** ***
* 

Hidrobiotita ** n.a ** ** ** ** 

Diopsídio nd n.a * * nd nd 

Hornblenda *** n.a ** ** ** ** 

Calcita * n.a nd * * ** 

Dolomita ** n.a ** ** ** ** 

Microclínio * n.a ** * nd nd 

Serpentina * n.a * * * * 

Biotita * n.a * * * * 

Talco nd n.a * * * * 

Goethita * n.a * nd nd nd 
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quando o mineral encontrava-se em menor proporção (**), e quando o mineral encontrava-se 
apenas em pequena proporção utiliza-se a simbologia (*). 
 

 No minério de vermiculita de Santa Luzia 1, foram identificados os filossilicatos: 
vermiculita como mineral principal, hidrobiotita, biotita, talco e serpentina. O piroxênio 
detectado foi o di opsídio. Entre os anfibólios, a honblenda. Nessa amostra também foram 
identificados o f eldspato microclínio e os carbonatos: calcita e dolomita. Existem também 
pequenas proporções de óxidos de ferro: goethita.  

 

Os difratogramas obtidos com amostras de concentrado de vermiculita de Santa Luzia 
na FIGURA 2. N a vermiculita de Santa Luzia 1, a  amostra estudada foi obtida, a partir de 
produtos comerciais processados na usina de beneficiamento, no caso, da fração Grande, onde 
as placas de vermiculita foram selecionadas por catação.  
  

O difratograma apresentado na FIGURA 2, apresenta os picos característicos da 
vermiculita, nas seguintes posições: 2θ = 5,99 (14,70 Å); 2θ = 18,41 (4,82 Å); 2θ = 24,82 (3,62 
Å); 2θ = 30,97 (2,89 Å); 2θ = 37,56 (2,39 Å); 2θ = 60,11 (1,53 Å); 2θ = 64,44  (1,45 Å). O 
valor de 2θ corresponde ao ângulo de Bragg e o valor entre parenteses refere-se à d istância 
interplanar. A vermiculita apresenta uma reflexão basal localizada na posição 2θ = 5,99 (14,70 
Å) 

  
FIGURA 2- Difratograma de uma amostra de concentrado vermiculita de Santa Luzia1.  
 

 

3.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

Santa Luzia 1 

 
 As FIGURAS 3 e 4, apresentam as micrografias pertencentes a concentrados de vermiculita de 
Santa Luzia. Observa-se na FIGURA 3 que, as placas de vermiculita apresentam superfícies em elevado 
grau de alteração e pouca uniformidade mineralógica. Verificou-se freqüentemente as placas 
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compondo estruturas semelhantes a agregados. Essa denominação de mica em agregados foi dada 
devido à textura das placas, que apresentam marcados estados de alteração mineralógica.  

 

Segundo De la Calle e Suquet, citados por Machado (2000), o processo de alteração ocorre na 
seqüência de transformação seguinte: mica (biotita ou flogopita) → vermiculita → esmectita. No caso 
de jazida de Santa Luzia, a vermiculita co-existiria simultaneamente com as outras fases existentes, ou 
seja, haveria vermiculita pura, vermiculita associada com biotita, biotita pura, vermiculita 
transformando-se para esmectita, e esmectita pura. Outra característica do mineral é que apresenta 
grande quantidade de finos (FIGURA 5), provavelmente, por ser muito friável e possuir uma textura 
pouco uniforme.   

Nas FIGURAS 3 e 4, mostram-se detalhes de placas de vermiculita e sua associação com 
espinélio (fase mais clara na micrografia). Este mineral ocorre constituindo depósitos e cristais; porém 
em concentração provavelmente pequenas. A FIGURA 5 apresenta o espectro de EDS de uma partícula 
de espinélio e os resultados, indicaram tratar-se de um espinélio, contendo ferro, cromo e oxigênio. O 
estudo realizado por  Assunção (1985)  com  amostras  de diferentes  procedências  do  estado  da 
Paraíba,  entre   elas  de  Santa  Luzia,  determinou  o teor de Cr2O3 através de absorção atômica e 
encontrou teores na faixa de 0,13 % a 0,22 %. Devido aos baixos teores de Cr2O3 no mineral, este não 
representa problemas às propriedades de piroexpansão da vermiculita, conforme será visto no tópico 
esfoliação, deste trabalho.FIGURA 3 – Micrografia  mostrando a morfologia  e textura da  
Amostra      de  concentrado de  vermiculita  de  Santa Luzia  e   sua  associação  com  espinélio  
(fase mais clara). Aumento:850x. 
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FIGURA 4 – Micrografia  de  uma  placa  de vermiculita de Santa Luzia, mostrando  detalhes  
das  inclusões  de espinélio(parte mais clara). Aumento: 275x. 
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FIGURA 5 – Espectro EDS correspondente a uma partícula de espínelio (Fe – Cr) inclusa na 
vermiculita (parte mais clara na micrografia). 

 

Santa Luzia 2 
 
3.3 - Difração de Raios-X 
 

 Costa(2009), no estudo  feito para análise de transformação da vermiculita para biotita, as 
amostras de vermiculita bruta passaram por uma fase inicial de moagem em moinho Pulverisette com 
bolas de carbeto de tungstênio, reduzindo a granulometria a um tamanho máximo de 74 μm. 
Alíquotas representativas de 4 g de amostra foram moídas usando-se o McCrone Micronizing Mill por 
10 minutos, em 10 mL de água destilada. O produto desta operação foi colocado em uma placa de 
Petri e seco em estufa a 70ºC durante 24 h. Com a amostra seca, foi realizada sua preparação para a 
análise por difração de raios X (DRX), em equipamento Bruker-AXS D4 Endeavor, radiação de cobalto 
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kα, pelo método do pó. Cerca de um grama da amostra foi colocado em um porta-amostra de aço, e 
comprimido com o fundo rosqueado contra uma placa de vidro. Após a aquisição do espectro de 
difração, a mesma amostra foi colocada em um becher, e misturada a 100 mL de KCl 1M durante 24 
horas, quando foi filtrada em papel-filtro com porosidade de 14 μm. Durante o processo de filtração, a 
amostra foi lavada com água destilada para eliminar o excesso de KCl, seca em estufa a 70ºC durante 
24 horas, e dela obtido novo espectro de DRX, procedendo-se da mesma maneira descrita 
anteriormente. Por fim, foi gerada uma mistura sintética com aproximadamente 1:1 da vermiculita 
moída com quartzo. Esta mistura foi moída e adicionada à solução de KCl, como descrito acima, para 
verificar a viabilidade da quantificação pelo método de Rietveld. O método de Rietveld tem por 
objetivo o refinamento de parâmetros de rede cristalina de fases, com a quantificação dessas fases 
geradas como subproduto, utilizando-se de espectros totais de difração de raios X, gerados em 
análises pelo método do pó (Bravo & Neumann, 2008).  

 

3.3.1 - Difratometria de Raios X (DRX)  

 

O espectro de DRX da amostra de vermiculita comprovou a existência, além da própria 
vermiculita, de mica (biotita) e de interestratificado, na Figura 6, identificado como hidrobiotita, mas 
que na verdade já é uma mistura, pela presença de mais de um pico na região próxima a 12 Å. Com a 
adição da solução de cloreto de potássio, ocorreu uma troca catiônica, e o potássio da solução 
substituiu os demais cátions das camadas interlamelares tanto da vermiculita quanto dos 
interestratificados. Desta forma, adotou uma disposição cristalográfica similar à de uma mica, como a 
biotita da interpretação na Figura. A conseqüência da entrada de potássio na estrutura da vermiculita 
e dos interestratificados é representada também na Figura 6, onde se podem notar apenas os picos de 
biotita.  

 

 

 FIGURA 6 – Espectro gerado por DRX de vermiculita sem adição de KCl (preto) e com adição de KCl (azul) 
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3.4 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

           O microscópio eletrônico utilizado foi um FEI Quanta 400, para o qual foram preparadas seções 
polidas de três amostras diferentes: a vermiculita bruta, a vermiculita moída e homogeneizada sem 
adição de cloreto de potássio, e a vermiculita moída e homogeneizada após reação com cloreto de 
potássio. No caso da vermiculita bruta, foi realizada também uma leitura em linha (linescan), que 
forneceu uma relação mais clara de abundância do elemento num corte da imagem. 

 

 

Vermiculita bruta  

 
A imagem gerada pelo microscópio eletrônico pode ser observada na Figura 7, identificando-se os 

filossilicatos com sua característica clivagem basal, além de raras partículas mais claras de magnetita 
ou cromita. 

  
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7– Imagem de elétrons  retroespalhados gerada por MEV 

         da vermiculita bruta 

Vermiculita moída e homogeneizada sem adição de cloreto de potássio.  

As imagens obtidas neste caso permitiram a identificação das diferentes fases mineralógicas 
por meio de uma leitura da quantidade de potássio (representado por pontos vermelhos). Os grãos 
com maior quantidade de pontos vermelhos, ou seja, com maior quantidade de potássio, 
correspondem à mica, e os com menor  

quantidade, à vermiculita e eventuais interestratificados (Figura 8). 
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FIGURA 8 - Imagens geradas pelo o MEV, das vermiculitas moídas e homogeneizadas sem 
adição de KCL (esquerda) permitindo distinguir as fases de vermiculita das de mica pela 
concentração de pontos vermelhos (direita). 
 

 

Vermiculita moída e homogeneizada com adição de cloreto de potássio.  

As imagens geradas após a adição de cloreto de potássio (Figura 9) revelaram uma elevada 
concentração de potássio em praticamente todos os grãos, corroborando a idéia da substituição 
catiônica da vermiculita e sua mudança composicional (alterando-se para mica). 

 

 

Figura 9 – Imagens geradas pelo o MEV, das vermiculitas moídas e homogeneizadas com 
adição de KCL (esquerda) evidenciando a presença massiva de biotita, representada pelos 
grãos com grande concentração de pontos vermelhos (direita). 
3.4.1 -  Método de Rietveld  
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A mistura sintética de aproximadamente 1:1 de vermiculita moída com quartzo, após 
processamento com KCl, mostrou um bom resultado para análise pelo método de Rietveld (Figura 10). 
A superposição dos espectros medido (azul) e calculado (vermelho) é muito boa, e a curva residual 
(cinza) mostra esta discrepância reduzida.  

A figura de mérito do refinamento, Rwp (resíduo ponderado) é da ordem de 7,7, que pode se 
considerado muito bom para uma assembléia mineralógica contendo filossilicato. A quantificação de 
quartzo (52,08%) e biotita (47,92%), com um erro relativo de pouco mais de 4%, confirma a viabilidade 
do tratamento para posterior aplicação do método de Rietveld na quantificação de fases. 

 

 

FIGURA 10 – Espectro gerado pela análise através do método de Rietveld. 
    

 

Santa Luzia 3 
 

WANDERLEY (2009) Apresentou a formação de híbridos inorgânico-orgânicos, no 
qual,despertou o interesse dos químicos por associar a reatividade dos grupos funcionais das 
moléculas orgânicas com a resistência a solventes e a ácidos e a estabilidade térmica e mecânica da 
matriz inorgânica. Esse tipo de síntese tem despertado interesse tanto em termos de formação 
acadêmica como na possibilidade de aplicar estes produtos híbridos obtidos em diversas áreas.  

Os silicatos lamelares possuem destaque na produção destes novos materiais multifuncionais. 
Várias rotas de reações são efetivas na obtenção destes híbridos. Dentre elas, destacam-se as reações 
de intercalação, reações de troca iônica e reações de silanização. O estudo destes processos é de 
fundamental importância no desenvolvimento de novos materiais derivados de silicatos bem como de 
outras matrizes inorgânicas.  

 

3.5 - Difratometria de Raios-X  
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As amostras de vermiculita e seus derivados foram caracterizadas por difração de raios 
X utilizando um difratômetro Shimadzu modelo XD3A, trabalhando com uma diferença de 
potencial no tubo de 30 kV e uma corrente eletrica de 20 mA. A radiação utilizada foi a de 
KαCu. A varredura foi feita na faixa de 2θ = 1,5 - 70°, a uma velocidade de 0,67° s-1.  

 

3.5.1 - Difratograma da Vermiculita  

Conforme dados da análise química descritos na seção 4.1, em meio ácido, o alumínio e ferro 
estruturais são dissolvidos levando a uma destruição parcial ou total da estrutura cristalina da 
vermiculita. As análises dos difratogramas de raios X são de fundamental importância para avaliar as 
mudanças na cristalinidade dos sólidos derivados da vermiculita. Entretanto, argilominerais 
submetidos a tratamentos ácidos prolongados ou sob certas condições de temperatura tornam-se 
amorfos e a técnica de difratometria de raios X passa a ser menos importante.  

A Figura 11 - Corresponde ao difratograma da vermiculita sódica (V0). As distâncias 
interlamelares (d) são consistentes com as observadas na literatura para este argilomineral80. A 
vermiculita é classificada como dioctaédrica se apresentar valores de d, referente ao plano 060, entre 
0,149 e 0,150 nm, e como trioctaédrica quando d assume valores entre 0,151 e 0,153 nm. A 
vermiculita em estudo apresenta valor de d igual a 0,149 nm, sugerindo que este argilomineral possui 
estrutura dioctaédrica, ou seja, cátions trivalentes de alumínio e/ou ferro ocupam os sítios 
octaédricos.  

 

 

 

FIGURA 11 – Difratograma de raios x da vermiculita sódica(vo). 
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Em primeira análise, uma mudança significativa na intensidade entre os sólidos lixiviados e 
a vermiculita precursora é observada, sendo melhor visualizada na Figura 12. 

 

 

FIGURA 12 – Relação entre as intensidades dos picos para (a) VO, (b) V1, (c) V2, (d) V3 e (e) 
V4. 
 

 
À medida que o t empo de contato com o á cido aumenta, a cristalinidade dos sólidos 

diminui. Este comportamento é atribuído a maior quantidade de metais dissolvidos durante o 
processo de lixiviação e, portanto, há uma maior destruição na estrutura cristalina da 
vermiculita.  

Para avaliar as alterações na cristalinidade de forma quantitativa, calculou-se a 
cristalinidade relativa (CR) e a largura a meia altura dos picos (FWHM) utilizando dados 
fornecidos pelo programa computacional Peak Fit, descritos na Tabela 2.  

 
 Parâmetros do 
pico 002 dos 
sólidos V1, V2 
e V3 Sólidos  

Amplitude 
(I)  

(002)  

d  

(nm)  

CR*  

%  

FWH
M  

(graus)  

V0  35999,59  1,41  100  0,13  

V1  594,60  1,25  0,00  0,27  

V2  887,05  1,02  0,83  0,31  

*Cristalinidade relativa calculada em relação ao pico 002 mais intenso. 

TABELA 2 – Parâmetros do pico 002 dos sólidos V1, V2 e V3. 
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3.6 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  
 

As imagens obtidas por MEV sugerem uma morfologia em formas de placas. O tempo de 
contato com o ácido induziu a esfoliação do material caracterizada pela remoção de água do espaço 
interlamelar. Percebe-se também uma deformação da superfície do sólido provavelmente devido à 
desidratação (Figura 13). 

 

 

 

FIGURA 13 - Imagens obtidas por MEV da morfologia da (a) V1, (b) V2 e (c) V4. 

 

 

 

 

4 - ANÁLISE CRITICA 

 
 Os experimentos realizados tornaram possível uma comparação parcial das análises feitas com 

as vermiculitas de Santa Luzia-PB. Haja vista que, as análises feitas com a vermiculita 3 (Wanderley, 
2009), apesar de ter apresentados vários resultados de análise de difração de raios-x,o mesmo 
mostrou resultados direcionados ao processo de lixiviação ácida e reações químicas que elimina 
parcial a estrutura cristalina da vermiculita,pois  argilominerais submetidos a tratamentos ácidos 
prolongados ou sob certas condições de temperatura tornam-se amorfos e a técnica de difratometria 
de raios X passa a ser menos importante.  
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  Podemos constatar que pelo o método de difração de raios-x, a vermiculita de Santa Luzia 1, 
apresentou-se superior em termos de capacidade de esfoliação, em comparação a vermiculita de 
Santa Luzia 2, que submeteu-se aos ensaios de transformação da vermiculita para biotita via método 
de Rietveld. Estas diferenças devem-se a variação na composição química e mineralógica assim como 
ao grau de interestratificação de vermiculita e biotita. Foram identificadas por difração de raios X, na 
amostra original,  vermiculita, mica e interestratificados, mas somente mica após a reação. Análises 
realizadas através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiram a identificação de 
potássio, em baixa quantidade, na composição da vermiculita, e elevada nas micas. Após a reação com 
cloreto de potássio, as imagens geradas por MEV comprovaram a mudança composicional da 
vermiculita e interestratificados, com aumento considerável de potássio.  A quantificação, pelo 
método de Rietveld, de uma mistura sintética da vermiculita com quartzo, tratada com KCl, mostrou 
resultados muito próximos ao esperado, validando a técnica. 

As análises feitas pelo o método de microscopia eletrônica de varredura, foram observados na 
amostra de Santa Luzia 1 (figura 4), a morfologia  e textura da  Amostra  de  concentrado de  
vermiculita e sua associação com  espinélio  (fase mais clara).  

Já na amostra de Santa Luzia 2 (figura 7), A imagem gerada pelo microscópio eletrônico pode 
ser observada identificando-se os filossilicatos com sua característica clivagem basal, além de raras 
partículas mais claras de magnetita ou cromita. 

 

Nas análises de microscopia eletrônica de varredura feitas com a vermiculita de Santa Luzia 3, 
as imagens geradas pelo o microscopia, apresentaram uma morfologia em formas de placas. O tempo 
de contato com o ácido induziu a esfoliação do material caracterizada pela remoção de água do espaço 
interlamelar. Percebe-se também uma deformação da superfície do sólido provavelmente devido à 
desidratação . 

 

 
5 - CONCLUSÃO 

 
Os resultados de caracterização mineralógica das amostras de vermiculitas(Santa Luzia 1), 

mostraram que o minério de vermiculita de Santa Luzia é constituído pelos os seguintes minerais: 
filossilicatos: biotita, moscovita, vermiculita, ilita, talco e serpentina. O piroxênio detectado foi o 
diopsídio e os anfibólios: actinolita e honblenda. Entre os feldspatos: microclínio e os carbonatos; 
calcita e dolomita e um óxido de ferro: goetita.  

Foi verificado que as amostras dos minérios apresentam diferenças marcantes na composição 
mineralógica e química. No minério de Santa Luzia 1, a vermiculita foi identificada em placas ou 
partículas, bem como, compondo placas com interestratificações de vermiculita + biotita. 
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 Foi observado que, a vermiculita de Santa Luzia 1, nã o apresenta uniformidade 
mineralógica na superfície exposta dos planos. As placas apresentam um maior estado de  
alteração  mineralógica.  

Foi verificado que nas análises feitas com as amostras de vermiculitas (Santa Luzia 2), com o 
aumento da granulometria, ocorre um aumento da esfoliação, provavelmente em função do aumento 
da velocidade de rompimento da camada de água no espaço interlamelar. 

Os resultados obtidos com este trabalho permitem concluir que, devido à elevada capacidade 
de troca catiônica da vermiculita, é possível sua modificação composicional com adição de potássio à 
sua estrutura, fazendo com que suas distâncias interplanares se aproximem das distâncias existentes 
nas micas (neste caso, biotita). Com essa alteração torna-se possível a análise quantitativa pelo 
método de Rietveld, que antes era impedida devido à presença de vermiculita e interestratificados. 

       Dados obtidos a partir dos difratogramas de raios X (Santa Luzia 3) mostraram mudanças 
significativas na cristalinidade dos produtos devido à dissolução dos íons de Al e Fe durante o processo 
de lixiviação ácida.  

Para a série de híbridos originados do sólido reestruturado V3, os dados indicam que a 
reação ocorre na superfície externa do sólido, como mostra os difratogramas de raios X. Neste 
caso, a interação possivelmente ocorre entre os grupos silanóis do sólido reestruturado V3 e os 
grupos –NH2 remanescentes nas diaminas, por meio de ligação de hidrogênio.  
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RESUMO  
 

O presente trabalho tem como objetivo, 
demonstrar as formas de exploração da argila no Estado 
do Rio Grande do Norte – sobre este, inferimos no 
trabalho inferimos no trabalho sua caracterização, com 
dados sobre relevo, hidrografia, clima, vegetação, tipos 
de solo – no município de São Gonçalo do Amarante – 
apresentamos também suas características gerais para 
fim artesanal. Apresentamos também os mais variados 

tipos de argila, dando ênfase no tratamento do referido 
minério da cerâmica Santa Marta. Abordamos também 
os impactos ambientais gerados na região pela atividade 
extrativa e quais métodos podem ser usados para 
minimizar tais impactos. 

 

 
 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: argila, São Gonçalo do Amarante, impactos ambientais. 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE EXTRACTION OF CLAY COUNTY 
Sao Goncalo do Amarante / RN 

ABSTRACT 
 

This paper aims to demonstrate ways of 
holding the clay in the state of Rio Grande do Norte - on 
this, we infer at work at work infer its characteristics, 
with data on topography, hydrography, climate, 
vegetation, soil types - in São Gonçalo do Amarante - 
also present their general characteristics to end 
craftsmanship. We also present the various types of 

clay, emphasizing the treatment of ore above the 
ceramic Santa Marta. We also study the environmental 
impacts generated by extractive activities in the region 
and what methods can be used to minimize such 
impacts. 

 

 

 KEY-WORDS: clay; Sao Goncalo do Amarante; environmental impacts.. 
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INTRODUÇÂO 

 

O seguinte trabalho foi realizado com base na extração de argila no município de São 
Gonçalo do Amarante, localizado na grande Natal/RN. O objetivo desta pesquisa foi descobrir os 
impactos ambientais causados a partir dos métodos de extração da argila, e possíveis métodos de 
restauração para esse meio que foi danificado. A extração de argila apesar de gerar 
desenvolvimento social e econômico atinge diretamente o meio ambiente gerando impactos 
ambientais. Por isso se faz necessário o monitoramento desta atividade extrativa para que não 
haja impactos ambientais irreversíveis. 
  Primeiramente apresentamos uma definição para o termo argila: material natural, 
proveniente da decomposição, durante milhões de anos, das rochas feldspáticas, muito 
abundantes na crosta terrestre. Possuem textura terrosa ou argilácea, de granulação fina, com 
partículas de forma lamelar ou fibrosa, constituída essencialmente de argilo-minerais podendo 
conter outros minerais que não são argilo-minerais (quartzo, mica, pirita, hematita, etc.), matéria 
orgânica e outras impurezas. O termo argila também é usado na classificação granulométrica de 
partículas com tamanho inferior a 2µm (micrômetro). 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO REGIONAL E LOCAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
Caracterização do território:  

O Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do Brasil. Sua extensão 
territorial é de 52.796,791 quilômetros quadrados, divididos em 167 municípios, correspondendo 
a 0,62% do território nacional.  

De acordo com a pesquisa populacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2009, o Rio Grande do Norte totaliza 3.137.541 habitantes. A densidade 
demográfica é de aproximadamente 59,5 habitantes por km², e o crescimento demográfico é de 
1,8% ao ano. 
Caracterização do município de São Gonçalo do Amarante - RN: 
 O município de São Gonçalo do Amarante está localizado no Estado do Rio Grande do 
Norte, possui uma área territorial de 251,31 km², o equivalente a 0,49% da superfície estadual. 
São Gonçalo integra a Grande natal, fazendo limites ao norte com os municípios de Ceará-Mirim e 
Extremoz, ao sul com Macaíba, a leste com Natal e a oeste com Ielmo Marinho. 
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 Figura 1 – Mapa de localização do município de São Gonçalo do Amarante. 
 

A densidade demográfica é de 266,55 hab/km². A rede de saúde dispõe de 01 Hospital 
com 50 leitos e 17 Unidades Ambulatoriais. Na área educacional, o município possui 75 
estabelecimentos de ensino, sendo 49 de ensino médio da Administração Municipal, 10 da 
Administração Estadual e 16 Particulares. No ranking de desenvolvimento, São Gonçalo do 
Amarante está em 18º lugar no estado (18/167 municípios) e em 3.083º lugar no Brasil 
(3.083/5.561 municípios). O IDH-M=0,694. A esperança de vida ao nascer é de 69,105 anos. 
Geologia Regional e Local: 
 O Estado do Rio Grande do Norte localiza-se geotectonicamente na Província Borborema, 
Subprovíncia Setentrional. Seu substrato é constituído por rochas precambrianas que ocupam 
cerca de 65% de sua área territorial e por rochas sedimentares mesocenozóicas que recobrem a 
porção restante.  

 O município está inserido geologicamente na Província Borborema; constituído pelos 
litotipos do Complexo Presidente Juscelino, da Formação Seridó, da Suíte Natal, pelos depósitos 
Colúvio-eluviais, de Pântanos e Aluvionares.Principais áreas de abrangência dos sedimentos do 
Grupo Barreiras, com idade do Terciário Superior onde predominam argilas, arenitos 
conglomeráticos, siltitos, arenitos cauliníticos, inconsolidados e mal formados.  

Clima: 
 O Clima do município de São Gonçalo do Amarante é  predominantemente tropical 
chuvoso com temperaturas: máxima de 32ºC, média de 27ºC e mínima de 21ºC e precipitações 
pluviométricas anuais de aproximadamente 1.177,4mm.  
 
Vegetação:  
 A vegetação caracterizada por áreas de manguezais ou matas de várzeas que margeiam o 
estuário do rio Potengi desde o distrito de Santo Antônio do Potengi até as proximidades do 
bairro Igapó como mostra a figura 1 abaixo. 
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Figura 2 - Vegetação  típica do município. 
 
Relevo: 
 A área do município está localizada em sedimentos costeiros, na várzea do rio Potengi e 
nos terraços de tabuleiros do grupo barreiras. Os terrenos são formados basicamente por argilas, 
normalmente de cor amarela e vermelha, localizadas próximo ao litoral.  
 
Hidrografia: 
 A hidrografia do Rio grande do Norte é caracterizada por seu rios que secam em um 
período do ano devido ao desprovimento de chuvas e localização de aproximadamente  82,65% 
do seu território na Bacia Hidrográfica do rio Potengi. A hidrogeologia de São Gonçalo do 
Amarante é formada pelo Aqüífero Barreiras. 
 
Características da Argila do Município de São Gonçalo do Amarante: 

 Textura: terrosa; 
 Granulação: fina; 
 Forma das partículas: lamelar; 
 Constituição essencial: argilo - minerais; 
 Composição química: 2SiO, Al2O, 2H2O, silicato  aluminoso  hidratado. 
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Figura 3 – Aspecto da argila do município de São Gonçalo do Amarante. 
 
MÉTODO DE LAVRA: 
O método de lavra da argila em grande parte se trata do desmonte da jazida com pá carregadeira 
e retro escavadeira, o que provoca grande devastação e o transporte da argila  é feito por 
caminhões ate a usina de beneficiamento. 

 
               Figura 4 – Pá Carregadeira utilizada na extração da argila. 
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 BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO 
 

Na etapa do beneficiamento os principais problemas ambientais estão ligados à 
quantidade de resíduos gerados e a poluição do ar. Os resíduos gerados nessa etapa são muitas 
vezes descartados em terrenos das empresas de beneficiamento, ocupando assim um grande 
volume. Como a disposição dos resíduos não é feita de forma correta, é possível observar que 
eles depois de secos se transformam em pó devido a ação do vento e se espalham poluindo o ar e 
a vegetação no entorno. 

Outro grande problema na área de beneficiamento é o consumo de água que é muito alto. 
E com relação ao ambiente de trabalho, toda atividade de beneficiamento possui vários riscos 
ambientais como os ruídos, calor, poeira de sílica e vibração, que são bastante prejudiciais à 
saúde, contudo ainda existem os riscos ergonômicos e acidentes. 
 
 
Fluxograma do Processo 
 O material oriundo da frente de lavra, localizada num local próximo à cerâmica Santa 
Marta, é trazido por um caminhão carregador e lançado no caixão alimentador. Esse material é 
levado por uma correia transportadora a um moinho onde o material é degradado em partículas 
de menor granulometria.Vejamos a seguir um fluxograma representativo da cerâmica Santa 
Marta. 

 
Figura 5 – Fluxograma do processo da Cerâmica Santa Marta. 
 
MEIO AMBIENTE: 
Este tipo de lavra gera grandes impactos ao meio ambiente, representados por alterações 
profundas da topografia, instabilização de taludes, assoreamento de cursos d’água, erosão, 
desmatamentos, geração de pilhas de material estéril agressivo ao meio ambiente, alteração do 
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pH das águas, contaminação do lençol freático por resíduos provenientes dos processos de lavra 
e beneficiamento do minério. 
 
Medidas Mitigadoras: 
A atividade de extração mineral é geradora de benefícios econômicos e sociais, porém ao se 
tratar de uma atividade que agride diretamente o meio ambiente se faz necessário serem 
tomadas algumas medidas antes, durante e depois da realização da extração mineral. 
A valorização do rejeito oriundo do beneficiamento é uma boa proposta para evitar que estes 
resíduos sejam descartados em meio ao ar livre poluindo o ar e os solos ao redor. Outra grande 
proposta de recuperação ambiental dos mineradores são construir tanques de pisciculturas e 
plantar árvores em 20% das áreas de exploração de argila, transformando-as em reserva legal. Os 
planos de recuperação ambiental vão amenizar o impacto causado no meio ambiente da região. 
Impactos ambientais gerados pela Cerâmica Santa Marta, em São Gonçalo do Amarante: 
  A extração de argila da cerâmica não causa tantos impactos ambientais, pois as cavas 
oriundas da extração são utilizadas, na época do inverno, como bebedouros para a criação de 
gado, e em períodos secos a aérea é recoberta por uma vegetação rasteira utilizada como 
alimento para os animais.  
 

 
Figura 6- Recuperação ambiental dos locais de extração de argila 
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Figura 7 - Cavas feitas pela extração de Argila utilizadas como bebedouros para a criação de 
gado 
 
CONLUSÕES: 
 A intenção deste trabalho foi de demonstrar a aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso, tratando do tema exploração de argila. Para observarmos na 
pratica tais conhecimentos adquiridos, observamos duas empresa ceramistas, Cerâmica Santa 
Marta e Sambura.  
 Pesquisando sobre a recuperação ambiental da área de extração de outras empresas, 
percebemos que nem todas dispõem de tanta facilidade para recuperar a área degradada. 
Algumas utilizam como alternativa de recuperação o uso das cavas para criadouros de viveiros de 
camarão. 
  De início parece uma boa idéia, mas logo percebemos que não é uma atividade correta, 
pois a criação de camarão causa a contaminação do solo, devido ao alimento que é dado a estes, 
alem de agressões que o próprio camarão causa ao solo. 
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RESUMO  
 

Cerâmica e Rio Grande do Norte sempre 
andaram juntos. A ocupação é uma das mais antigas do 
estado e uma das que degradam mais o ambiente. Neste 
trabalho, será discutido todo o processo que envolve 
uma cerâmica tradicional do estado do RN, desde 
matérias-primas utilizadas, passando por ciclo de 
produção, e claro, o produto final obtido. Será enfocado, 
porém, os impactos ambientais que essas empresas 

trazem para sua área de utilização. A produção de 
energia através de lenha, causando desertificação, e a 
extração da lavra serão estudados aqui. 

 

 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: cerâmica, Rio Grande do Norte, argila, desertificação, emissão de resíduos.  

 

CERAMICS INDUSTRY: ENVIRONMENTAL IMPACTS IN RIOGRANDE DO NORTE 
 
ABSTRACT 
 

Ceramics and Rio Grande do Norte have always 
gone together. Occupation is one of the oldest in the 
state and one of the most degrading the environment. 
In this paper, we discussed the whole process which 
involves a traditional pottery of the state of RN, since 
the raw materials used, through the production cycle, 

and of course the final product. Will be focused, 
however, the environmental impacts that these 
companies bring to their area of use. Energy production 
by fuel, causing desertification, the mining and 
extraction will be studied here. 

 

 KEY-WORDS: ceramics, Rio Grande do Norte, clay, desertification, emission of waste. 
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INDÚSTRIA CERAMISTA: IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
INTRODUÇÃO 
 
 A indústria ceramista é uma das mais antigas da humanidade. Segundo historiadores, 
data-se do período Neolítico, há cerca de 25.000 anos as primeiras realizações de nossos 
ancestrais com tais ferramentas. 

 Ao longo de todo esse tempo, muita coisa mudou. Surgiram novos equipamentos, 
novos métodos e foram se agravando os impactos em nosso ambiente, até porque, o conceito 
de impacto ambiental é mais novo do que se imagina. 

 O estado do Rio Grande do Norte é autossustentável em termos de cerâmicas. Aqui 
são feitos tijolos, telhas, pedras artificiais e muitos outros produtos que geram, renda, 
trabalho e riqueza para uma população pobre e humilde. 

 Contudo, este estado sofre com os impactos que estas industrias trouxeram no ultimo 
século. Sem preocupação com a lavra da argila, empresários judiaram com o meio ambiente, e 
todo o estado sofrerá estas consequências. 

Para tentar evitar maior problema, o Governo do Estado e o SEBRAE procuram 
conscientizar empresários e trabalhadores do bom uso da energia, por exemplo. Entretanto, 
pouca coisa foi realizada. 

Para a indústria ceramista vermelha, a matéria prima utilizada é a argila, que 
normalmente são cauliniticas, podendo conter também esmectita, quartzo, mica e compostos 
de ferro, o que torna a matéria impura. 

No estado do Rio Grande do Norte, destacam-se lavras próximas aos leitos dos rios. 
Essas argilas são denominadas de argilas gordas ou fortes e tendem a ser mais compactas que 
as argilas de encostas. Em nosso estado, apenas as cerâmicas de Nísia Floresta não extraem 
argila de leitos de rios. Abaixo segue a relação dos principais rios que abastecem as cerâmicas 
no RN. 

Rio Cidade 

Potengi São Gonçalo do Amarante, Ielmo Marinho 
e São Paulo do Potengi 

Rio Açu Itajá, Assu, Ipanguaçu, , Pendências, Alto 
do Rodrigues e Jardim de Piranhas 

Rio Apodi Mossoró, Governador Dix Sept Rosado e 
Apodi 

 

 Além dos rios, vários açudes abastecem as cerâmicas de nosso estão. Destaca-se o de 
Cruzeta, que abastece a maioria das cerâmicas do Seridó. Outros como o Caldeirão, em 
Parelhas e o Gargalheiras, em Acari, são de suma importância para a manutenção da indústria 
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viva em diversas regiões do estado. Geralmente, a lavra é feito com retroescavadeiras, 
tratores de esteiras e tratores de pneus. E, infelizmente, o processo no Rio Grande do Norte 
ainda é muito amador.  

 

Figura 1 – Lavra realizada por retroescavadeira. 

 

              De acordo com o Relatório de Cerâmica Vermelha do SEBRAE-RN, “uma empresa 
padrão do Rio Grande do Norte mostraria a seguinte configuração: teria 35 trabalhadores e 
consumiria todo mês 670 m3 de lenha, 1.094 t de argila e 15.723 Kwh de energia elétrica; 
produziria mensalmente 521.000 peças, sendo 315.000 telhas, 185.000 tijolos, 18.000 lajotas 
e 3.000 peças de outros produtos.” (Carvalho, 2001) 

 
Figura 2 – Telhas produzidas no Rio Grande do Norte. 

2321



MEYER ET AL (2011) 
 

 

 

 
Figura 3 – Outros produtos da indústria ceramista do estado. 

 
1. O processo ceramista 
            Vários autores, incluindo do Rio Grande do Norte, costumam ter divergências quanto 
aos processos de ciclo do processo ceramista. Isso se deve principalmente ás particularidades 
de cada empresa, da região e também o tipo de argila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Fluxograma do processo ceramista promovido por Santos e Silva. 
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FIGUR
A:5 – 
Fluxo
grama 

do processo ceramista em nível maior de detalhamento promovido por Carvalho. 
          
 
Extração da Matéria Prima 
 
Licenciamento Mineral 

Para dar inicio ao processo de extração da argila, é necessário obter autorização dos 
proprietários das terras. Após isso, deve-se ir á prefeitura do município com uma série de 
documentos, e assim, da – se entrada no processo no DNPM (Departamento Nacional de 
Produção Mineral). A partir daí, segue-se os trâmites para a avaliação ambiental. O DNPM 
exige que sejam feitos estudos que comprovem e atestem os impactos ambientais que aquela 
extração causará naquele meio. 

 

 

 

Extração das argilas 

2323



MEYER ET AL (2011) 
 

 

 

 A caulitina é o principal mineral encontrado nas argilas. Entretanto, podem ser 
encontradas outras substâncias na argila como: SiO2 (sílica), Al2O3 (alumina), Fe2O3 
(óxidoférrico),  CaO (cal), MgO (magnésia), Na2O e K2O (álcalis), CO2 (anidrido carbônico),  
SO3 (anidrido sulfúrico) e matéria orgânica (PETRUCCI, 1982). Cada uma destas substâncias é 
responsável por dar características particulares à argila. 

O plano de extração deve prever a remoção e disposição dos estéreis, a formação de 
bancos de extração que assegurem economia no transporte, a drenagem da água, a segurança 
no trabalho e o aproveitamento completo da jazida. Após a extração da argila, deve ser feito, 
na cava da lavra, uma ampla recuperação ambiental, que envolve plantação da vegetação 
nativa, por exemplo. Os equipamentos utilizados para a extração da argila são retro-
escavadeiras, escavadeiras, ou dragas, além de caminhões basculantes que transportam a 
matéria-prima para as fábricas, onde serão estocadas.  

 

 Estocagem 

Geralmente, o período de estocagem é de um ano. Contudo, dependendo das 
características do produto final, esse tempo pode variar para mais ou para menos. 

A etapa de preparação da matéria-prima é uma das mais importantes de todo o 
processo porque visa a homogeneização do produto. Após o sazonamento, a argila é 
encaminhada para o caixão alimentador, que tem a função de dosar a quantidade necessária 
para alimentar a produção. Avançando o processo, a matéria-prima passa por 
desintegradores, onde os grandes blocos de argila são desintegrados e as pedras 
centrifugadas.  

No laminador, a matéria-prima é condicionada a evitar perdas na produção e 
proporciona um melhor acabamento no produto.  

 

Extrusão 

A extrusão consiste em compactar a massa plástica produzido nas etapas anteriores 
numa câmara de alta pressão, equipada com sistema de desaeração (vácuo), contra um molde 
(boquilha) de formato desejado. O vácuo ajuda na plasticidade do material e permite a 
moldagem com a economia de água. 

Adiante com o processo, a argila é levada para a maromba, parte da extrusora. Como 
resultado obtém-se uma coluna extrudada, com seção transversal com o formato e dimensões 
desejadas; em seguida, essa coluna é cortada, obtendo-se desse modo peças como tijolos 
vazados, blocos, tubos e outros produtos de formato regular. 
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Figura 6 -  Foto de uma Maromba. 

 

Nesta fase, o produto parcial irá receber o carimbo da indústria, de acordo com a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Este carimbo deverá ter, por exemplo, 
nome e localização da empresa. Após a extrusão, pode ser feito o corte manual ou automático 
nas argilas, este ultimo mais prático, facilitando a produção.  

 

Figura 7 – Carimbo que é realizado através desta máquina 

 

 

Secagem 
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O processo de secagem consiste na eliminação de água que ainda estiverem nas peças. 
A umidade, um dos fatores primordiais nesse processo ceramista, deve estar abaixo dos 5% 
após esse processo. 

A secagem pode ser natural, quando a exposição é ao ar livre. Pode ser direto ao sol, 
em grandes pátios, ou em galpões, em uma etapa mais demorada. Há ainda a secagem 
forçada, feita em secadores intermitentes ou contínuos, onde é necessário insuflar ar quente 
no secador. 

 

Figuras 8 e 9 – Secagens realizadas em galpões e ao sol respectivamente. 

 

Devido ao Rio Grande do Norte conter insolação em mais de 360 dias por ano, a maior 
parte de nossas cerâmicas utiliza o processo de secagem em pátios, através do sol. 

Queima 
O SEBRAE-RN (2002) destaca em seu anuário que a queima é uma operação 

fundamental para a obtenção das características dos produtos cerâmicos. Nessa fase as peças 
sofrem transformações físico-químicas, alterando-lhes as propriedades mecânicas e 
conferindo-lhes as características inerentes a todo produto cerâmico. 

Os principais equipamentos utilizados no Rio Grande do Norte para esse processo são: 

• Fornos de chama direta: caipira (ou rural), e caieira;  
• Fornos de chama reversível: abóbada, Catarina, Corujinha;  
• Fornos contínuos do tipo Hoffmann;  
• Fornos contínuos do tipo túnel;  
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Figuras 10 e 11 – Modelos de fornos utilizados no RN ( Caieira e Corujinha respectivamente). 

 O cozimento é uma das partes mais importantes do processo, pois é nela que vai ser 
dada as propriedades físicas e químicas do produto final, como dureza e resistência. O 
fenômeno do esfacelamento dos tijolos, por exemplo, se deve ao cozimento errado no 
processo. 

 

Impactos Ambientais da Indústria de Cerâmica Vermelha 

 

No que se diz respeito à indústria de cerâmica vermelha pode-se observar que cada 
etapa do ciclo de vida do produto tem conseqüências ambientais, desde a extração da 
matéria-prima até a eliminação de resíduos, 

A partir de estudos realizados o que se pode afirmar é que existem etapas em especial 
do ciclo de vida da cerâmica que mais exercem influência sobre o meio ambiente. 

De forma geral, a extração de matéria-prima, no caso a argila, é a principal forma de 
matéria-prima para a produção da cerâmica vermelha, e a sua exploração chega a causar 
alterações profundas na área onde foi retirada, como erosão e modificação da paisagem, que 
pode ser visivelmente notada. 

Com relação à fonte energética necessária no processo produtivo, o tipo de 
combustível e a tecnologia empregada causam diferentes conseqüências ambientais. 
“Queimar lenha será mais problemático do que utilizar o gás como fonte de energia. Utilizar 
um forno com maior eficiência energética vai significar queimar menos combustível e assim 
gerar menos resíduo atmosférico”, 

Estas pesquisas têm como motivação a elevada geração de resíduos da construção civil 
no processo de produção de edificações e decorrentes de demolição, bem como resíduos 
gerados nas próprias indústrias de materiais inertes de construção (como o da indústria 
cerâmica), que geram volumes elevados de resíduos a serem encaminhados para aterros 
sanitários, quando não jogados diretamente na natureza, causando a degradação do solo, 
fauna e flora.  Em relação à reutilização de tijolos e blocos após a demolição, esses elementos 
podem ser aproveitados, desde que tenham sido assentados com um traço de argamassa 
magro, que permita a fácil separação dos mesmos, sem danificá-los. 
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 Quanto às telhas, estas podem ser diretamente aproveitadas, tendo que sofrer apenas 
um processo de limpeza para eliminar a cor escurecida (devido a fungos), que adquirem no 
decorrer do tempo. 

 

A cerâmica vermelha e os impactos ambientais no Rio Grande do Norte.  

 

O cenário da produção ceramista em Carnaúba dos Dantas põe em cheque a visão da 
grande maioria da população local, destacando-se aqui principalmente os atores sociais que 
inquirimos durante a nossa pesquisa de campo, a de que essa atividade econômica é a 
principal fonte geradora de emprego e renda, e proporcionadora do crescimento e 
desenvolvimento dessa área territorial.  

 
Figura 12 – A natureza que está sendo queimada na produção de cerâmicos.  

 

 Os Impactos ambientais nas indústrias pesquisadas a partir dos dados obtidos nas 
visitas preliminares, entrevistas e bibliografia, é feita uma análise de acordo com os impactos 
considerados para esta pesquisa, ou seja, impactos relacionados aos recursos naturais, 
energia, resíduos sólidos e líquidos, emissões aéreas, recursos humanos e impactos 
relacionados ao produto acabado: 

• Recursos naturais 
• Recursos energéticos 
• Resíduos sólidos e líquidos 
• Emissões de CO2 

 

CONCLUSÃO 
A indústria ceramista potiguar ainda é muito rudimentar. Embora já se tenha feito 

progresso em relação aos fornos utilizados, por exemplo, em relação à degradação ambiental, 
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ainda há muito que fazer. E há mais degradação do que se imagina. São impactos relacionados 
aos recursos naturais, energia, resíduos sólidos e líquidos, emissões aéreas, recursos humanos 
e arrolados ao produto acabado. E isso preocupa toda a população norte-rio-grandense. 

Com relação à fonte energética necessária no processo produtivo (que é o principal 
enfoque desta dissertação) o tipo de combustível e a tecnologia empregada causam 
diferentes conseqüências ambientais. “Queimar lenha será mais problemático do que utilizar 
o gás como fonte de energia.  

Utilizar um forno com maior eficiência energética vai significar queimar menos 
combustível e assim gerar menos resíduo atmosférico”. Entretanto, para mudar o quadro de 
desertificação no estado do RN é necessária a participação conjunta entre governo, SEBRAE e 
ceramistas, o que ainda não existe. 
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RESUMO 
 

Os acidentes de trabalho na construção civil são 
foco de discussões nas mesas tripartites de segurança e 
saúde do trabalho. Os novos métodos e processos 
construtivos requerem a adaptação das técnicas e 
processos de trabalho voltados a segurança do 
trabalhador, principalmente nas atividades de trabalho 
em altura, consideradas entre as 04 (quatro) maiores 
causas de acidentes na construção civil, que são 
soterramento, queda de pessoas, impacto com objetos e 
choque elétrico. Nesse sentido, o presente trabalho 
objetiva relatar as atividades desenvolvidas no projeto 
de pesquisa mapeamento das práticas de segurança 

adotadas no trabalho em altura na cidade de 
Parnamirim/RN. Nesse aspecto foram realizadas visita 
em canteiros de obra, utilizando uma lista de verificação 
de procedimentos de segurança estabelecidos na Norma 
específica (NR 18) e entrevista aos atores envolvidos no 
trabalho, quando possível. Assim como, o registro 
fotográfico das obras e determinação do perfil do 
trabalhador através da aplicação de um questionário 
estruturado. 

 

 

 PALAVRAS-CHAVE: construção civil; segurança e saúde do trabalho, acidentes de trabalho 

 
SECURITY PRACTICES OF APPLIED TO WORK ON TIME ON BUSINESS BUILDING CITY 

PARNAMIRIM 

ABSTRACT 
 

Occupational accidents in construction are the 
focus of discussions at the tables tripartite safety and 
health at work. The new methods and construction 
processes require the adaptation of work processes and 
techniques aimed at worker safety, principally engaged 
in work at height, considered among the 04 (four) major 
causes of accidents in construction, which are burial, 
down people, impact with objects and electric shock. In 
this sense, this paper aims to report the activities in the 

research project mapping the safety practices adopted 
in working at height in the city of Parnamirim / RN. In 
this regard, visits were made on construction sites, 
using a checklist of security procedures established in 
the specific standard (NR 18) and interview the actors 
involved in the work when possible. As such, the 
photographic record of works and determining the 
profile of the worker through the application of a 
structured questionnaire. 

 

 KEY-WORDS: construction, safety and health at work, accidents at work 
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SECURITY PRACTICES OF APPLIED TO WORK ON TIME ON BUSINESS BUILDING CITY 
PARNAMIRIM 

INTRODUÇÃO 
 

Os dois órgãos responsáveis pela preservação da saúde e segurança do trabalho 
relataram ser o setor da construção civil uma preocupação nacional, uma vez que recebe 
atenção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nas fiscalizações trabalhistas, no total de 
26.781 ações fiscais no ano de 2010. As fiscalizações na construção civil representam 19,75% 
do total de ações fiscais de segurança e saúde do trabalho. Entre 2003 e 2010 foram 
realizadas 208.700 ações no setor, que representa 17,5% do total de ações de segurança e 
saúde do trabalho em todo país. Os estados com maior número de ações na construção civil 
foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde foram realizadas cerca de 10 mil 
fiscalizações em 2010. No total de 153.982 itens regularizados1 nas ações fiscais, os três 
estados também lideram, com mais de 55 mil itens regularizados no período (MTE, 2011); e os 
dados estatísticos sobre acidentes de trabalho divulgados pela previdência social indicaram 
que a média dos anos de 2007, 2008 e 2009, a região Sudeste é responsável por 
aproximadamente 48,5% dos acidentes no país, seguidos pela região Sul com 19% e Nordeste 
com 17,1%, uma vez que são as regiões de maior número populacional. O estado do Rio 
Grande do Norte fica responsável com 9,06% do total do Nordeste e 1,54% em relação ao país 
(MPS, 2010). Confirmando a especial atenção que se deve dar a esse setor econômico na 
prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste estudo é fazer um mapeamento das obras de construção civil do 
bairro de Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim, na implantação das práticas de 
segurança relacionada ao trabalho em altura com a finalidade de identificar os riscos e avaliar 
as condições de segurança que essas empresas se encontram. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Por estar localizado na divisa entre Natal e Parnamirim, o bairro de Nova Parnamirim 
tornou-se a opção de moradia para grande parte da classe média da região metropolitana. 
Grandes condomínios verticais transformaram o bairro em um canteiro de obras, chamando a 
atenção da fiscalização trabalhista nas práticas de segurança adotadas. 

 

A CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE PANAMIRIM 
 

A cidade de Parnamirim vem se desenvolvendo advindo da indústria da construção 
civil. Representantes do comércio revelaram que a venda de itens básicos, tais como cimento 

                                                           
1 Itens regularizados são aqueles indicados nas Normas Regulamentadoras - NR de segurança e saúde editadas 
pelo MTE, de cumprimento obrigatório pelas empresas. 
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e tijolo, apresentaram sensível aumento em relação aos anos anteriores, ao mesmo tempo 
em que as contratações de novos funcionários alimentam as obras por toda a cidade (PN, 
2011). 

 

METODOLOGIA ADOTADA 
 

A EQUIPE DE TRABALHO 
 

A coleta de dados em campo foi realizada por uma equipe de alunos do corpo discente 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). A 
seleção foi possível, dentro do programa anual de bolsa de iniciação científica, para alunos de 
nível médio por meio de abertura de edital2 2011 nas unidades dos IF’s do Rio Grande do 
Norte (RN). As bolsas de iniciação científica contemplaram alunos integrantes do Curso 
Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho na modalidade EAD, dos quais foram 
selecionados 5 (cinco) alunos na cidade de Parnamirim. 

 

O OBJETO DE ESTUDO 
 

A cidade de Parnamirim faz parte da Região Metropolitana de Natal, juntamente com 
os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de 
Mipibu, Monte Alegre e Nísia Floresta. Dados publicados pelo IBGE (2010) registraram 
202.456 habitantes. Com área de 123, 589 km², correspondendo a 0,24% do RN, a cidade está 
localizada a 12 km da Capital Natal, limitada pela mesma ao Norte, ao Sul por Nísia Floresta e 
São José do Mipibú, ao Leste Pelo Oceano Atlântico e ao Oeste por Macaíba (FELIPE at all, 
2006). 

 

O MÉTODO 
 

Para a realização do levantamento das práticas de segurança aplicadas em trabalho em 
altura nas empresas de construção civil na cidade de Parnamirim – RN foi utilizada a 
ferramenta de lista de verificação (checklist) na observação dos trabalhos em altura acima de 
2,00 metros e aplicação de questionário para se obter a percepção do operário sobre a 
segurança do trabalho no seu dia a dia. Complementando com registro fotográfico para 
posterior análise. 

Nas visitas as obras buscou-se conhecer a realidade das condições de segurança de 
trabalho, bem como a informação por parte dos colaboradores na utilização dos 
equipamentos de proteção e a formação para a realização de suas atividades rotineiras no 
âmbito em que laboram, a partir da promoção da qualidade de vida no trabalho. 

                                                           
2 Fonte: www.ifrn.edu.br 
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DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 

A equipe de trabalho no desenvolvimento da pesquisa encontrou dificuldade no 
acesso aos canteiros de obra. No sentido de superar esse obstáculo, passou-se a realizar o 
registro fotográfico das obras encontradas no bairro de nova parnamirim. O motivo alegado 
foi de que a empresa só permitia a entrada de funcionários. Foi possível o registro fotográfico 
no exterior da edificação no intuito de visualizar as condições de segurança da obra. 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DADOS 
 

A pesquisa foi realizada através de observação da parte externa e registros 
fotográficos das obras. Foram visitadas 08 (oito) obras, no qual 02 (duas) encontravam-se 
totalmente abandonadas apesar de estarem com a estrutura pronta e 01 (uma) com uma 
placa de vende-se. Das 06 (seis) obras em andamento, todas eram em parede estrutural, 
sendo 05 (cinco) com tijolo de cimento e 01 (uma) com tijolo cerâmico. Em 05 (cinco) foram 
identificadas nas placas informações sobre a obra e número da licença ambiental, apenas 01 
(uma) tinha o nome do engenheiro responsável pela obra. 

No canteiro de obra onde havia a presença do técnico de segurança do trabalho, foi 
respondido o checklist e o questionário, com 02 anos de profissão, nunca presenciou um 
acidente, sente-se motivado e tem da empresa todo apoio necessário para realizar um bom 
trabalho, mostrando o comprometimento com a segurança dos 175 trabalhadores e 
realizando palestras diárias. A empresa procura cumprir todas as normas de segurança e até o 
momento sem ocorrência de acidentes envolvendo atividades em altura. Nessa obra, todos os 
equipamentos vistos encontravam-se em perfeitas condições de uso e conservação. 

Nas outras 05 (cinco) obras, não foi permitido à entrevista com os operários, pois não 
poderiam se ausentar do local de trabalho para não haver atrasos. Nessas obras, a situação 
era diferente, equipamentos sem conservação, madeiras em péssimo estado, andaimes 
enferrujados e sem tela de proteção, funcionários trabalhando sem equipamentos de 
proteção individual, um completo descaso das empresas com a segurança de seus 
funcionários. Em uma das obras foi informado pelo corretor de plantão da ocorrência recente 
de um acidente fatal, causado pela ausência de guarda-corpo. 

Na aplicação do questionário, foram entrevistados 05 (cinco) trabalhadores, dos quais 
01 (um) porteiro de obra, com 02 anos de profissão; 01 (um) operador de betoneira, com 28 
anos de profissão; 01 (um) servente, com 07 anos de profissão; 01 (um) azulejista, com 08 
anos de profissão; e 01 (um) pedreiro, com 07 anos de profissão. Todos responderam ter 
conhecimento básico sobre segurança no trabalho, todos já participaram de algum 
treinamento sobre segurança, apenas 01 (um) já teve treinamento sobre primeiros socorros. 
Para os trabalhadores que responderam ao questionário ficou evidente a preocupação em 
não passar nenhuma informação que pudesse prejudicá-los. Quando perguntado se sentia 
valorizado na função a resposta geral foi que a empresa era muito boa, ajudava muito os 
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funcionários, nada concreto em relação à valorização profissional. Quanto à escolaridade 03 
(três) tem apenas parte do ensino fundamental (quarta série), 01 (um) com ensino 
fundamental completo e 01 (um) pouco sabia ler e escrever. Em relação à formação 
profissional nenhum deles fez algum curso profissionalizante. Tudo que sabem sobre o ofício 
aprenderam trabalhando em obras. 

Durante a coleta de informações, constatamos na maioria das obras a ausência de 
preocupação nas questões de segurança no trabalho. Observamos ainda a falta do uso de EPI 
(equipamentos de proteção individual) e EPC (equipamentos de proteção coletiva), carência 
de conscientização sobre a prevenção de acidentes, e percebeu-se a deficiência na fiscalização 
por parte dos órgãos competentes, que contribui para o descuido com a segurança individual 
de cada trabalhador. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

É primordial o cumprimento do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção – PCMAT que acompanha todas as etapas da obra desde a locação 
do terreno, limpeza do terreno, fundação, estruturas e o acabamento final da obra, como 
forma de evitar acidentes, uma vez que parte das recomendações prescritas refere-se às 
medidas de prevenção contra quedas em altura, enfatizando o uso e conservação dos EPC’s. 

Figura 1 – Uso do Jaú no revestimento da fachada 

 

Em relação a equipe de trabalho, os mesmos deverão ser corretamente orientados 
sobre a forma de montagem e desmontagem dos equipamentos nas atividades ligadas as 
etapas de trabalho em altura, entre elas, a fase de acabamento externo na fachada onde faz 
uso geralmente do jaú (fig. 1) e andaimes. Nesse aspecto, é relevante a verificação destes 
equipamentos e utilização dos EPI’s (cinto de segurança com talabarte duplo, capacete de 
segurança, bota de segurança, dentre outros específicos da atividade desenvolvida), além de 
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realização de treinamento admissional e periódico. 

 

CONCLUSÃO 
 

Esse estudo trouxe a oportunidade de analisar as condições de segurança praticadas 
na construção civil e também apresentou a realidade e os desafios que os técnicos de 
segurança poderão encontrar no exercício da profissão. De um lado as pressões das empresas 
que se recusam a seguir as normas de segurança e de outro lado os trabalhadores que 
dependem da correta conduta do profissional de segurança para preservar sua segurança e 
saúde no ambiente de trabalho. 
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RESUMO  
 

Este artigo traz uma discussão sobre a logística 
reversa como ferramenta que quando aplicada torna 
possível colocar equipamentos com fim de vida útil ou 
não novamente no ciclo produtivo. No entanto, é um 
instrumento que pouco tem sido utilizado pelas 
empresas na perspectiva de proteger o meio 
socioambiental. Diante disso, o objetivo desse trabalho é 
discutir sobre a logística reversa de produtos de linha 
branca que a Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte (COSERN) tem implantado no âmbito de Política 

ambiental e social. A base metodológica foi o estudo de 
caso, a pesquisa qualitativa com aplicação de uma 
entrevista estruturada, fundamentadas na exploratória e 
bibliográfica. O resultado obtido foi o de que a empresa 
de energia aplica esse instrumento durante um ano, 
porém desconhece-o como ferramenta da Gestão dos 
Resíduos Sólidos, isto é, o foco maior é proteger o meio 
ambiente, e fornecer eletroeletrônico com melhor 
eficiência elétrica.   

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Logística reversa, Produtos de linha branca, Qualidade socioambiental. 

 

WHITE GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF REVERSE LOGISTICS: A CASE STUDY IN THE 
COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE 

  

ABSTRACT  
 
This article presents a discussion of reverse logistics as a 
tool that when applied makes it possible to place 
equipment with end of life again or not the production 
cycle. However, it is a little tool that has been used by 
companies with a view to protect the environment, 
social and environmental. Thus, the purpose of this 
paper is to discuss the logistics of reverse white goods 
that Companhia Energética do Rio Grande do Norte 
(COSERN) has deployed as part of environmental and 

social policy. The methodological basis was the case 
study, qualitative research with application of a 
structured interview, based on exploratory and 
literature. The result was that the power company 
applies this instrument for a year, but ignores it as a tool 
of the Solid Waste Management, that is, the focus was 
protecting the environment, and provide electronics 
with better electrical efficiency.

 KEY-WORDS: Reverse Logistic, White goods, Social and environmental quality. 
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PRODUTOS DE LINHA BRANCA SOB A ÓTICA DA LOGISTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO 

NA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
INTRODUÇÃO 
 

No século atual, os avanços tecnológicos, tornaram-se um obstáculo para a qualidade 
do meio ambiente, e, sobretudo, dos seres humanos. O presente fato vem ocorrendo devido á 
perda da qualidade, e durabilidade dos equipamentos, isto é, dos produtos eletroeletrônicos. 
Como consequência disso, temos o aumento da geração de resíduos sólidos, pois esses 
produtos são fabricados e programados com um tempo de vida útil bastante reduzido, fator 
esse, que tem posto em risco a capacidade de suporte da Terra. Consoantemente, podemos 
afirmar que um dos responsáveis por esse episódio é a mídia, em razão de ser o canal 
interlocutor (produto-sociedade) e divulgador das tecnologias que surgem a cada instante. 

Nesse contexto, observamos que, são poucas as iniciativas que visar proteger a vida 
humana contra os impactos que essas máquinas produzem ao serem descartada no meio 
ambiente. É perceptível que, o desejo maior dos empresários quanto ao desenvolvimento das 
tecnologias, é somente aumentar a produtividade, e, acima de tudo, a lucratividade. Assim 
sendo, o meio natural, e, sobretudo, a sociedade fica em um estado vulnerável ao efeito 
devastador das substâncias provenientes desses produtos. 

Não obstante, vale destacar que, mergulhado nesse paradigma (desenvolvimento a 
qualquer custo), existem algumas empresas que implantaram algum tipo de instrumento no 
intuito de proporcionar a qualidade do meio sócio e ambiental, e, além disso, agregar valor, e 
gerar uma boa imagem corporativa. E, em se tratando desse estudo, podemos citar como 
exemplo, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) escolhida como objeto 
de estudo. 

Esse segmento vem apresentando grande desenvoltura no que tange as ações, e, 
sobretudo, políticas ambientais, tais como: programa de treinamento e palestras 
sensibilizadoras sobre preservação ambiental; implantação da central de tratamento de óleo 
mineral isolante; implantação do padrão de subestações mais compactas, linhas de 
transmissão, com pacotes mais altos, e redes de distribuição com cabos isolados e 
multiplexados que possibilitam menor desmatamento e conveniência com as arvores; 
salvamento da fauna silvestre; viveiro de mudas, dentre outros (COSERN, 2011). 

Diante da contextualização da problemática apresentada acima, surgiu o seguinte 
questionamento de estudo: Em que proporção vem sendo aplicada a logística reversa de 
produtos de linha branca pela COSERN?  

A logística reversa é compreendida como um instrumento que abrangem os diversos 
processos, com a perspectiva de dispor de forma correta os produtos que não ofertam 
nenhuma utilidade aos consumidores sendo coletados, e em seguida, dando o destino e 
tratamento correto (AGUIAR; FURTADO, 2010). Além disso, possibilita a obtenção de recursos 
financeiros que podem ser agregado aos custos financeiros da própria empresa, e assegura a 
população de ser comprometida com a disposição dos produtos com fim de vida útil ou não 
em detrimentos dos seus componentes nocivos, dentre outros. 

Pois bem, pautado nessa temática, a razão principal para a execução desse estudo foi a 
de que poucas empresas que atuam no mercado não aplicam a logística reversa nos seus 
sistemas produtivos conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com vistas a 
garantir a equidade e o equilíbrio da esfera socioambiental. Para tanto, no intuito de 
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responder a indagação feita anteriormente, o objetivo desse trabalho é discutir sobre a 
logística reversa de produtos de linha branca que a Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte tem implantado no âmbito das Políticas ambiental e social. 

Esse artigo além dos resumos e a parte introdutória, esta estruturado em 5 (cinco) 
seções temáticas. A primeira seção contempla a revisão bibliográfica, subdividida nas 
temáticas logística reversa, produtos de linha branca e Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Na segunda, a metodologia aplicada para a efetivação da pesquisa em tela. Na terceira os 
resultados, e por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas. 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Nesta seção temática são abordados alguns conceitos de logística reserva como 
sustentáculo para o trabalho em tela. A definição de produtos de linha branca, bem como 
uma discussão da legislação que estabelece a logística reversa como instrumento de GRS. 
 
LOGISTICA REVERSA 
 

A aplicabilidade da logística reversa torna viável o retorno dos resíduos provenientes 
do ciclo de produção e/ou de negócios (GUARNIERE et al, 2006). Seguindo esse raciocínio, 
existem diversos motivos que tornam a logística reversa um assunto em pauta no cenário 
atual. Como por exemplo, a redução do ciclo de vida mercadológico dos produtos, o 
aparecimento de novas tecnologias e de novos materiais em sua constituição, a absolecência 
programada, bem como o anseio sem controle dos consumidores pelo lançamento de 
produtos novos e os elevados valores de reparos dos bens diante de seu preço no mercado 
(GUARNIERE et al, 2006). 

Sendo assim, é conceituada como sendo a área da logística empresarial que prima pelo 
planejamento, operação e controle do fluxo, bem como das informações correspondentes, da 
volta dos bens de pós-venda e de consumo para o ciclo de negócios ou ciclo produtivo, 
através de canais de distribuição reversos, sendo agregado valor de múltiplos tipos: 
econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2003 apud 
CRAMER, 2010). 

Nesse contexto, compreendemos como bem de pós-venda aqueles que são 
comercializados ou não, em razão de defeitos de fábrica. Enquanto que, pós-consumo trata-se 
daqueles que não apresentam nenhuma utilidade. Logo, introduzir esses produtos novamente 
ao ciclo é um caminho excelente na perspectiva de garantir a sustentabilidade dos recursos 
naturais, isto é, a proteção da capacidade de suporte da Terra. 

No entender de Acosta; Wegner; Padula (2008) a logística reversa tem como foco a 
administração dos fluxos de materiais, informações e relações de construção de valor de 
produtos usados, para o reaproveitamento de seus elementos, bem como disposição deles 
em lugares adequados que não promova a contaminação do meio ambiente. 

Essa ferramenta é dita como a gestão eficiente de relação custo benefício dos fluxos 
de materiais, com inventário e processos dos produtos finais com informação relacionadas, 
que são destinados a processamento, reciclagem, reutilização ou disposição final, a partir do 
item que perdeu ou diminui sua vida útil, para poder recuperar totalmente ou parcialmente 
seu valor, e, por conseguinte, o impacto ambiental e os custos associados (MONROY; 
AHUMADA, 2006). 
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PRODUTOS DE LINHA BRANCA 

Os produtos de linha branca abrangem o campo dos eletrodomésticos e os 
eletroeletrônicos. Vale salientar que, alguns tempos atrás o destaque maior no mercado eram 
os televisores, DVDs, celulares, sendo o sonho de qualquer brasileiro. No final de ano, e o dia 
das mães, passados, a estrela estampada no comércio passam a serem as geladeiras, 
lavadouras, e também os fornos de microondas (PRODUTO, 2007). 

Atualmente, um dos fatores preponderantes para aumentar a demanda por 
eletrodoméstico foi à expansão do mercado imobiliária, tendo em vista que as pessoas 
passaram a valorizar a compra de aparelho de alta tecnologia quando se mudam para uma 
residência nova (PRODUTO, 2007). 
 
POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PNRS 

Concomitante à abordagem da temática: “Logística Reversa de produtos de Linha” é inexorável 
versar sobre o que está exposto na PNRS. No Art. 3, parágrafo 12, fica estabelecido que a logística 
reversa seja uma ferramenta que dê prioridade pelo desenvolvimento econômico e social constituído 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios dirigidos a facilitar a coleta e a devolução dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial na perspectiva de reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outro destino de forma correta sem prejudicar o meio ambiente (BRASIL, 2011). 

Nesse contexto, percebe-se embutido o principio da prevenção, haja vista que o retorno do 
produto sem utilidade as mãos do revendedor possibilita utilizá-lo na confecção de outro produto 
impedindo que seja descartado no meio ambiente, proporcionando assim a proteção da qualidade 
socioambiental. Para tanto, a sua efetivação se dará havendo empenho de todos. 

Ainda conforme a PNRS, tratando da gestão compartilha, Art. 33, estão sobre obrigatoriedade 
de estruturar e programar sistemas de logística reversa, perante a volta do produto pelo consumidor, 
de modo fragmentado do serviço ofertado pelo poder público de limpeza urbana e o lidar com os 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  
 

I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 
II – pilhas e baterias; 
III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2011, p. 22). 
 

Desse modo, percebemos a importância que tem a PNRS através da implementação desse 
instrumento, com vista a impor a reutilização ou reciclagem de produtos que são extremamente 
nocivos ao meio ambiente, e, sobretudo, a qualidade de vida da espécie humana. Deixando bem claro 
a responsabilidade que cada ator social e institucional tem na concretização eficiente da política. 
 
METODOLOGIA APLICADA 
 

A empresa objeto desse estudo está localizada na cidade de Natal, capital do Estado do 
Rio Grande do Norte (ver Figura 1). A companhia está situada na Rua Mermoz, de nº 150, 
baldo – bairro de Cidade Alta, Zona Leste da Cidade. 
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Figura 1 – Localização da Companhia Energética do Rio Grande do Norte 
Fonte:Banco de dados do IBGE (2006); Elaborado por Silva (2011) 

 
A base metodológica utilizada nesse trabalho foi o estudo de caso tendo em vista que 

procuramos sondar de forma profunda a execução da logística reversa aplicada a produtos de 
linha branca pela COSERN. Aplicou-se a pesquisa qualitativa por meio do estudo empírico, 
com a aplicação de uma entrevista estruturada na empresa objeto de estudo (GIL, 2006; 
MINAYO, 2007). 

Além disso, utilizamos a pesquisa exploratória e bibliográfica por intermédio da 
consulta de artigos, monografias, da legislação vigente que trata sobre a temática na 
perspectiva de compreender como ocorre todo o processo da logística reversa. 

Para elaboração do ciclo reverso aplicado pela COSERN, utilizamos como pilar o gráfico 
abaixo proposto por Monroy; Ahumada, (2006, p. 5): 
 

Gráfico 1 – Possibilidade em uma cadeia de logística reversa 
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Fonte: Monroy; Ahumada (2006, p. 5) 

  

RESULTADOS 

A partir da entrevista, obtivemos os seguintes resultados: os eletroeletrônicos velhos 
que são trocados pelos novos, são recolhidos pela Insinuante ou pela COSERN e conduzido 
para o almoxarifado da companhia energética, logo em seguida, é desmontado, e o gás é 
retirado e armazenado adequadamente de forma a não trazer nenhum risco à saúde humana 
e ao meio ambiente. 

Esse recolhimento já vem ocorrendo durante um ano (ver Apêndice A) através da 
concessão de um bônus, que é fornecido pela companhia de energia ao consumidor no ato da 
compra de uma geladeira, ar condicionado, ou freezer, de acordo com o consumo mensal do 
cliente. Vale salientar que, o equipamento novo adquirido deve ter o selo verde indicando 
uma ótima eficiência. 

De acordo com a entrevista aplicada, a empresa desconhece que essa atitude seja a 
ferramenta da logística reversa. No entanto, é notório que este projeto desenvolvido pela 
companhia se trata de um fluxo reverso, tendo em vista que o equipamento velho que seria 
lançado no meio ambiente na forma de resíduos sólidos é agora dado um destino de forma 
correta. 

Abaixo é apresentado o fluxo da logística reversa aplicado pela COSERN: 
 

Gráfico 2 – Fluxo da logística reversa aplicada pela COSERN 

 
Matéria-

Prima 
Empresa 

produtora 
Produção Produto 

Terminado 
Distribuição 
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Fonte: Autoria própria (2011) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A logística reversa aplicada pela COSERN durante um ano tem ainda um 
comportamento tímido, isto é, de porte muito pequeno. No entanto, essa iniciativa serve de 
modelo, para que outras empresas possam investir na perspectiva de contribuir com a 
proteção da capacidade de suporte da Terra, que a cada instante é comprometida pela grande 
quantidade de resíduos que são gerados. 

Essa performance adotada pela Companhia de Energia no Estado do Rio Grande do 
Norte é salutar diante de diversas empresas de múltiplos ramos. Esse comportamento é um 
mecanismo diferenciador no âmbito da competitividade, tendo em vista que com a 
preocupação com a proteção da qualidade ambiental e social ainda se torna possível agregar 
valor a empresa. 

Consideramos também que, esse fluxo reverso, implementado por essa empresa está 
dentro dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que responsabiliza aos 
fabricantes, comerciantes e consumidores a obrigação de se dar um destino correto, 
independente da responsabilidade do serviço público. 

O presente artigo ainda dispõe caminhos para que novos estudos sejam elaborados na 
perspectiva de discutir sobre novas empresas que vem aplicando a logística reversa com vista 
a promover, e assegurar um meio ambiente em ótimas condições às gerações do presente 
bem como do futuro. 
 
 

APÊNDICE A 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA ACADÊMICA DE RECURSOS NATURAIS 
 

Mercado 
(geladeira, ar 
condicionado, 

freezer). 

Insinuante 

COSERN Desmonte 

Gás 
(armazenado) 

Empresa de 
Reciclagem 
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ENTREVISTA Nº: 1 

 
Local: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN  

 
 

1) Entrevistado 
 
Nome: Andriele Ranany Fernando de Araújo 
Sexo: Feminino 
Idade: 22 
Formação: Graduando em Enfermagem 
Função: Atendente 

 
2) Troca de eletrodomésticos velhos por novos. Explique qual o principal motivo dessa 

iniciativa? Meio ambiente (  X  )  Marketing  (     )   outro (   ) 
Se outro, qual: 
 

3) Você sabe que a troca com os clientes de um eletrodoméstico velho por um novo pode 
ser um mecanismo da aplicação da logística reversa? 
Sim (     )      Não  (  X  ) 
 

4) A empresa tem conhecimento que aplica a logística reversa? Sim (    )   Não (   X  ) 
 

5) Por quanto tempo a empresa vem realizando a troca de eletrodoméstico?   2 ano  (      )  
1 ano  (  X   )    6 meses (    )   outro (      )  

 
6) Qual o destino que é dado aos eletrodomésticos velhos que são recolhidos? Indústria 

produtora (      )    Ferro velho  (      )  outro (  X  ) 
           Se outro, qual: Empresa de reciclagem  

 
7) Essa preocupação é efetivada na perspectiva de cumprimento a legislação vigente que 

trata sobre a geração de resíduos sólidos?  
 Sim (    )   Não  ( X  )  
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RESUMO  
 

O presente artigo apresenta a energia eólica e a 
viabilidade da utilização desta como fonte alternativa, 
mostrando características que influenciam no seu bom 
desempenho. A fim de ressaltar que os aerogeradores 
de sistemas isolados podem ser utilizados em diversas 
situações, com o maior objetivo de suprir alguma 

carência relacionada à utilização ou obtenção de 
energia.  Explanando diretrizes para construção 
relacionada a materiais, melhor local geográfico etc. O 
artigo é fundamentado em diversas pesquisas 
eletrônicas relacionadas ao tema em questão.  

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Fonte alternativa, energia eólica, aerogeradores, viabilidade 

 

THE FEASIBILITY OF BUILDING A WIND TURBINE HOMEMADE HORIZONTAL AXIS: AN 
ALTERNATIVE PROPOSAL FOR CONSTRUCTION.  

ABSTRACT  
 

This article presents the wind energy and the 
viability of using this as an alternative source, showing 
characteristics that influence their performance. In 
order to emphasize that the wind turbines of isolated 
systems can be used in various situations, with the main 

goal to supply a lack related to the use or produce 
energy. Explaining guidelines for construction-related 
materials, better geographic location etc. The article is 
based on several studies related to theme.  

 

 KEY-WORDS: Alternative source, wind energy, wind turbines, feasibility. 
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 A VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM AEROGERADOR CASEIRO DE EIXO HORIZONTAL: 
UMA PROPOSTA ALTERNATIVA DE CONSTRUÇÃO. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A energia eólica é uma fonte que vem ganhando cada vez mais atenção na sociedade. 
Pensando nisso, o presente artigo discorre de tal assunto com intuito de demonstrar a 
viabilidade da aplicação da fonte eólica como recurso alternativo para obtenção de energia, 
abordando temas que implicam na elaboração da construção e no bom funcionamento tendo 
um enfoque nos aerogeradores de pequeno porte.   

As informações contidas neste artigo têm como base pesquisas eletrônicas do tema 
em questão. 

 

Características técnicas de aerogeradores horizontais  

 Os aerogeradores possuem três componentes básicos, o rotor com as pás, a nacele, e a 
torre. Na nacele ficam os principais componentes tais como o gerador elétrico, eixos, caixa 
multiplicadora de velocidades, mancais, sistema de freios, sistema de controle e mecanismos 
de giro da turbina. 

 O rotor geralmente apresenta três pás, podendo alguns ter mais ou menos. Elas são 
responsáveis pela interação com o vento, e converte sua energia cinética em mecânica. São 
movidas pelas forças de sustentação e arrasto. O melhor formato para as pás são as quase 
simétricas, já que são as mais aerodinâmicas, permitem maiores velocidades no escoamento 
do ar, logo são mais rápidas. Atualmente o material mais utilizado para construção dessas pás 
são fibras de vidro reforçadas com epóxi. 

 As pás são fixadas por flanges no cubo (estrutura que fica na parte frontal do 
aerogerador). O eixo é responsável pelo atrelamento do cubo ao gerador, fazendo a passagem 
da energia mecânica da turbina. É construído em aço ou liga metálica de alta resistência. A 
torre, feita de metal tubular ou de concreto, serve para sustentar e posicionar o rotor a uma 
altura adequada para seu funcionamento. 

 A transmissão, que inclui a caixa multiplicadora, tem como objetivo transmitir a 
energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até o gerador. Geralmente, uma turbina eólica 
consiste em colocar a caixa de transmissão mecânica entre o rotor e o gerador, de forma a 
adaptar a baixa velocidade do rotor à velocidade de rotação mais elevada dos geradores 
convencionais. Recentemente, alguns aerogeradores estão sendo fabricados sem a caixa 
multiplicadora (utilizada entre os eixos quando o gerador trabalha a rotações muito elevadas), 
sendo esta substituída por geradores multipolos de baixa velocidade e grandes dimensões. 
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 O gerador é um dispositivo utilizado para transformar energia mecânica em energia 
elétrica. Entretanto, a conexão de geradores no sistema de conversão eólica constitui-se em 
um grande problema, que envolve principalmente: variações na velocidade do vento, 
variações do torque de entrada, exigência de freqüência e tensão constante na energia final 
produzida. Porem existe varias alternativas de geradores que podem ser analisados para 
serem incorporados no sistema eólico.  

 Os mecanismos de controle esta direcionado à orientação do rotor, ao controle de 
velocidade, ao controle de carga, etc. Quanto maior a variedade de controles, maior a 
variedade de mecanismos que podem ser mecânicos (velocidade, passo, freio), aerodinâmicos 
(posicionamento do rotor) ou eletrônicos (controle da carga). 

 Controle de passo é um sistema ativo que normalmente necessita de uma informação 
vinda do sistema de controle. Quando a potência nominal do gerador é ultrapassada, devido a 
um aumento da velocidade do vento, as pás mudam o seu ângulo de passo para reduzir o 
ângulo de ataque. Esta redução do ângulo de ataque diminui as forças aerodinâmicas 
atuantes e, consequentemente, a extração de potência do vento. Para todas as velocidades de 
vento superiores à velocidade nominal, o ângulo é escolhido de forma que o aerogerador 
produza apenas a potência nominal. 

O controle estol é um sistema passivo que reage à velocidade do vento. As pás do 
rotor são fixas em seu ângulo de passo e não podem girar em torno de seu eixo longitudinal. 
O ângulo de passo é escolhido de forma que, para velocidades de vento superiores a 
velocidade nominal, a saída em torno do perfil da pá do rotor descola da superfície da pá 
reduzindo as forças de sustentação e aumentando as forças de arrasto. Menores sustentações 
e maiores arrastos agem contra um aumento da potência do rotor. Para evitar que o efeito 
estol ocorra em todas as posições radiais das pás ao mesmo tempo, o que reduziria 
significativamente a potência do rotor, as pás possuem uma pequena torção longitudinal que 
as levam a um suave desenvolvimento deste efeito. Aerogeradores com controle estol são 
mais simples do que as de controle de passo porque elas não necessitam de um sistema de 
mudança de passo 

 

A influência da área geográfica sobre o desempenho do aerogerador 

 

Para que haja um bom desempenho no uso do aerogerador para as diversas utilidades, 
tem que se ter conhecimento dos diferentes fatores que contribuem para isso. Nesse 
contexto, pode se citar o bom desempenho estatístico do vento, que é um fator muito 
importante para o aerogerador, este é influenciado pela mudança na velocidade do vento ao 
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longo do tempo. As características do relevo de uma região também influenciam no regime 
dos ventos, por exemplo, em um determinado local, podem ocorrer diferenças de velocidade, 
acarretando a diminuição ou aceleração na velocidade do vento. As variações topográficas, a 
rugosidade do solo e a velocidade dos ventos, variam seu comportamento com a altura. O 
processo para avaliar a localidade a qual se deseja instalar aerogeradores, deve levar em 
conta todos os parâmetros regionais que têm influência nas condições do vento. Entre os 
fundamentais fatores de influência no comportamento dos ventos, destacam-se: (figura 1) 

 

A densidade do ar 

Como se sabe, a energia cinética do vento depende da densidade do ar e de sua massa por 
unidade de volume. Também se tem conhecimento que quanto menor a altitude maior a 
densidade. Então quanto mais denso for o ar, maior quantidade de energia a turbina 
receberá.  

 

A rugosidade do terreno, que é caracterizada pela vegetação, utilização da terra e 
construções. Relevo que pode causar efeito de aceleração ou desaceleração no escoamento 
do ar; 

As informações precisas para a classificação das condições regionais podem ser obtidas 
a partir de mapas topográficos, e de uma visitação a localidade de interesse, para avaliar e 
modelar a rugosidade e os obstáculos.  

 

Figura 1- Comportamento dos ventos sob influencia das características do terreno 
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Vantagens da energia eólica 

A energia elétrica gerada através de turbinas eólicas estabelece uma alternativa para 
diferentes níveis de demanda, sendo disponível em diversos locais e em diferentes 
intensidades, em múltiplas formas e tamanhos, uma excelente alternativa às energias não-
renováveis. Uma utilização constante dos aerogeradores, que vêm contribuindo para o 
processo de universalização do atendimento de energia as localidades distantes da rede 
(sítios, fazendas e etc.), é a utilização das pequenas centrais, que vêm mudando a vida de 
muitas pessoas. Quanto às centrais de grande porte, pode-se dizer que estas têm potencial 
para receber uma expressiva parcela do Sistema Interligado Nacional (SIN), o que é ótimo, já 
que a energia eólica é praticamente limpa. Além disso, o investimento neste tipo de energia 
gera novos empregos. É importante ressaltar que neste momento a eólica é a energia que 
mais cresce no mundo.  

Desvantagens da energia eólica  

Apesar das inúmeras vantagens da energia eólica, existem também as desvantagens, 
pois o meio de se obter essa energia (por aerogeradores) não é totalmente livre de impactos 
ambientais. Entre os principais destacam-se os impactos sonoros e visuais. Os impactos 
sonoros se dão devido ao ruído dos rotores e variam de acordo com as particularizações dos 
equipamentos. As turbinas de múltiplas pás são as menos eficientes e mais barulhentas. Com 
o objetivo de evitar perturbação à população próxima, o nível de ruído das turbinas deve 
atender às normas e padrões já estabelecidos por lei. Já os impactos visuais se dão em função 
da aglomeração de aerogeradores, principalmente no caso de centrais eólicas de grande 
porte, que apesar de causar alterações na paisagem natural, colabora com o turismo. Uma 
desvantagem é a possível interferência eletromagnética, que pode causar perturbação nos 
sistemas de comunicação. Essas interferências variam de acordo com o local de instalação e o 
material utilizado na fabricação das pás. Outro impacto é a possível interferência nas rotas de 
aves, por este e outros motivos, o local para a instalação das centrais devem ser devidamente 
analisados para que não ocorra nem um dano a natureza nem as centrais. Lembrando que tais 
impactos apresentam maior intensidade nos aerogeradores de grande porte. 

Utilização de um aerogerador de pequeno porte como meio alternativo. 

 Em algumas situações, é interessante implantar um sistema alternativo e autônomo de 
obtenção de energia, com o intuito de conseguir um aumento econômico em função da taxa 
de energia, ou mesmo para suprir a carência energética. Estes são sistemas isolados de 
pequeno porte, e sua aplicação geralmente se da em áreas rurais. 
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O fato de o vento ser inconstante e incontrolável faz com que, em especial nos casos 
em que a energia eólica seja a fonte primária, seja necessário um sistema de armazenamento 
de energia, que ira garantir que a mesma seja utilizada no momento necessário. Esta 
necessidade aparece no intervalo de tempo, em que a incidência de ventos seja baixa, 
fazendo com que o aerogerador não consiga transformar a energia necessária para suprir a 
demanda. Este armazenamento se da a partir de baterias. 

 Os sistemas isolados em questão necessitarão de um controlador de carga, que será 
responsável por evitar possíveis danos à bateria. Danos estes causados por grandes descargas 
ou sobrecargas. Será necessário um retificador que terá a função de transformar a corrente 
alternada vinda do aerogerador em continua, desta forma será possível a alimentação da 
bateria. E para a alimentação de equipamentos que funcionem com corrente alternada, como 
é o caso dos eletrodomésticos, será preciso à utilização de um inversor, que irá transformar a 
corrente continua presente na bateria em alternada. 

 Alem do sistema utilizado para alimentação de eletrodomésticos, por exemplo, existe 
também uma variação do sistema isolado, utilizado para o bombeamento de água. Nesse caso 
não é necessário o armazenamento de energia por meio da bateria. Ela tem o seu 
armazenamento de forma gravitacional, com o objetivo de guardar a água bombeada em 
reservatórios para utilizá-la posteriormente. Já em caso de sistemas de irrigação, a água não é 
armazenada, pois depois de bombeada ela é diretamente consumida. 

Os sistemas autônomos apresentam geralmente uma grande durabilidade, esta 
característica faz com que seja obtida uma economia por conta do logo período sem ser 
preciso a realização de manutenções. No geral, o sistema tem uma vida útil em torno de 
quinze anos. Estimasse que a vida útil dos equipamentos eletrônicos: inversor e controlador 
de cargas superem os dez anos. No entanto, a bateria (para os casos que precisam) é 
considerada o maior problema em questões de durabilidade, mas quando bem projetada ela 
pode durar de quatro a cinco anos. 

 Nos casos em que a energia eólica é utilizada como fonte secundária para 
complementar a convencional, não é necessário o seu armazenamento. Pois, ela será lançada 
diretamente à rede, e a fonte convencional deverá se encarregar de atender a demanda nos 
momentos onde o vento é mais fraco, afetando assim a transformação da energia do 
aerogerador. 

Possíveis materiais utilizados para construção 

Geralmente os aerogeradores de pequeno porte necessitam dos mesmos 
componentes que os de grande porte, porém em uma menor proporção. A proposta é que os 
materiais utilizados sejam viáveis economicamente, sendo assim é comum a utilização de 
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materiais recicláveis na construção destes protótipos. Mas, é preciso que seja feita uma 
analise desses materiais a serem utilizados, para verificar se estes têm uma eficiência 
semelhante ao usado na indústria. Para que assim haja um menor investimento, sem alterar 
na qualidade do resultado a ser obtido pelo construtor. 

As pás que são fabricadas em fibras de vidro podem ser substituídas por réguas de 
madeira ou, de preferência, alumínio e até mesmo de tubos de PVC. O mesmo componente 
pode ser utilizado para construir o suporte para as pás (figura 2) 

 

Figura 2- Suporte concluído com pás incorporadas de réguas. 

 Para o motor, pode-se adaptar um motor de vídeo gravador (figura 3). Que possui um 
bom aproveitamento energético e um circuito de três fases (que pode ser aproveitado para 
fazer ligação com diodos em ponte). 

 

Figura 3- Motor de vídeo gravador. 
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Na construção das bobinas utilizam-se fios de cobre para fazer o enrolamento (figura 
4). Elas são ligadas a uma corrente que gera um campo eletromagnético, fazendo com que as 
bobinas comportem-se como um indutor. 

 

 

Figura 4- Bobinas prontas. 

 Os eixos podem ser feitos de tubos de metal. Sendo um de maior diâmetro e outro de 
menor (figura 5). 

 

Figura 5- Eixo. 

A torre pode ser feita de madeira e altura dependerá do local onde o aerogerador será 
instalado.  

Proposta de construção 
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 Através de algumas pesquisas foram encontrados alguns aerogeradores caseiros de 
eixo horizontal, no qual se tornou interessante expor ao menos um dos modelos encontrados. 
O micro aerogerador em questão possui uma potencia de 1000 W, e o principal objetivo de 
apresentá-lo aqui, é mostrar o potencial que o vento possui de gerar energia. Para a 
construção serão necessários: 

• Dois discos de 12’’; 

• Imãs n50; 

• Resina; 

• Nove bobinas; 

• Tubos. 

Os imãs são permanentes trifásicos de corrente alternada, eles serão utilizados como 
alternador sendo em seguida retificados para corrente continua. Desta forma poderão 
alimentar um controlador de carga de baterias. Eles girarão com o vento e as bobinas serão 
fixadas. 

 Será preciso cortar os discos (figura 6) para que os imãs sejam encaixados (figura 7) e 
fixados com a resina (figura 8). A distância entre os imãs deve ser a necessária para que as 
bobinas possam tocar em dois deles simultaneamente (figura 9). 

 

Figura 6- Corte dos discos.                Figura 7- Imãs encaixados. 
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Figura 8- Imãs fixados com resina.    Figura 9-Distancia entre Imãs. 

 As nove bobinas deverão ser enroladas, soldadas numa configuração trifásica (figura 
10) e isoladas com resina (figura 11). Deve-se usar 35 voltas de dois cabos paralelos para um 
OUTPUT  de 12 v e para um de 24 v utilizam-se voltas apenas com um cabo. O cabo 
deverá ser de secção de 0,5 mm² com isolamento em resina.  

 

Figura 10- configuração trifásica. 

 

Figura 11- As bobinas já enroladas e soldadas sendo isoladas por resina. 

 Para construir a estrutura do rolamento é preciso cortar um pedaço de tubo com alta 
resistência, dentro dele deverá ser inserido outro tubo com diâmetro e comprimento menor. 
O segundo tubo servirá para sustentar o dois rolamentos no tubo principal. 

 Para arquitetar as pás com aproximadamente 10° de curvatura é possível usar um tubo 
largo. Depois é só construir a estrutura de fixação das pás. 

Resultados esperados: 
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 Ao abordar este tema espera-se demonstrar a eficiência e sobre tudo o grau de 
viabilidade dessa fonte limpa de energia, esclarecendo de forma mais direta as etapas 
necessárias para a utilização de um aerogerador de pequeno porte, no sistema isolado em 
especial, demonstrando assim que tal mecanismo pode ser utilizado com diversas finalidades. 
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RESUMO  
 

Este trabalho tem como ênfase desenvolver um 
circuito que simule um processo de acionamento 
discreto de resfriamento. O circuito consiste em um 
termoresistor (NTC) que com o aumento da 
temperatura, diminui sua resistência, permitindo assim 
o acionamento do transistor, que está sendo utilizado 

como chave. Dessa forma, um cooler é acionado e 
resfria o NTC aumentando assim sua resistência, 
provocando desligamento automático do cooler. O 
desenvolvimento deste circuito é parte importante do 
projeto da equipe em realizar um controle discreto de 
nível e temperatura. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Termoresistor, Temperatura, Transistor, Controle discreto. 

 

A DRIVE THROUGH A COOLER RESISTANCE THERMOMETER 

ABSTRACT  
 

This work has an emphasis on developing a 
circuit that simulates a drive process discrete cooling. 
The circuit consists of a resistance thermometers (NTC) 
that with increasing temperature, its resistance 
decreases, allowing the drive transistor, which is being 

used as key. Then, a cooler is turned on and cools the 
NTC increasing its resistance, resulting in automatic 
shutdown of the cooler. The development of this circuit 
is an important part of the project team to perform a 
discrete control of level and temperature.

 

 KEY-WORDS: Resistance thermometers, Temperature, Transistor, Discrete control. 
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ACIONAMENTO DE UM COOLER POR MEIO DE UM TERMORESISTOR 

 
INTRODUÇÃO 
 

O objetivo geral da equipe foi construir um sistema de controle de temperatura 
alternativo e de baixo custo, simulando dessa maneira o controle de uma das 
principais variáveis na indústria petrolífera. O presente artigo descreverá o processo e 
a metodologia utilizada na construção de um circuito que possibilita o controle 
discreto de uma variável de temperatura analogicamente e sem uso de sensor. Trata-
se de um sistema no qual um termoresistor (NTC) em contato com a fonte de calor 
externa (resistor cerâmico de potência) tem sua resistência alterada com a variação de 
temperatura, permitindo o acionamento de um cooler que funciona como atuador no 
processo de resfriamento do termoresistor. Portanto, o circuito demonstra de maneira 
simples como ocorre o controle discreto de temperatura. 

 Entretanto para a construção do circuito de resfriamento foi necessário o 
levantamento dos dados de funcionamento dos principais componentes (NTC 5D-9; 
cooler) e o ensaio dos mesmos. A partir dos dados obtidos foram gerados gráficos e 
tabelas que possibilitaram a obtenção de polinômios probabilísticos que possibilitam 
uma previsão de comportamento do componente para posterior utilização nos 
algoritmos de controle do CLP. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 Transistor TIP 31C, NPN;  
 Cooler de computador; 
 NTC 5D-9; 
 Resistores de 4,7 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 166 Ω e 960 Ω;  
 Protoboard; 
 Fonte D.C.;  
 Multímetro digital; 
 Fios. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: 

1. Transistor TIP 31C: 
 NPN; 
 Imáx: 3 A; 
 Vmáx: 100 V; 
 β: 10 ~ 50; 
 Potência: 20 ~ 40 W. 

 
2. Cooler: 

 Vcc: 12 V; 
 Potência: 2.9 W; 
 I: 0,24 A; 
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 Resistência: 50 Ω. 
 

3. NTC 5D-9: 
 Resistência ±20% (Ω): 5; 
 Corrente Máxima: 3 A; 
 Coeficiente de dissipação de calor (mW/ °C) : 11. 

 
METODOLOGIA: 
 

O objetivo principal da equipe com a proposta de trabalho foi obter um sistema que 
através da variação de temperatura obtive-se uma variação elétrica no circuito, 
baseando-se em princípios físicos. De forma simples, o circuito deveria variar 
eletricamente proporcionalmente a variação térmica a que foi submetido. 

O circuito consistia em uma fonte de tensão DC que em paralelo com um divisor de 
tensão, no qual o NTC estava inserido, promovia a saturação da base do transistor TIP 
31C, utilizado na configuração emissor comum, assim com aplicação de chave 
eletrônica para o acionamento do cooler. No circuito o resistor de potência alimentado 
pela segunda saída da fonte era utilizado como fonte de calor para aquecer o NTC, que 
por sua vez ao ser aquecido tinha sua resistência diminuída. 

 Segundo a lei de ohm: V = R∙I, como o resistor da base do transistor estava após o 
divisor de tensão, ao diminuir a resistência do NTC, a tensão dissipada pelo mesmo 
também era menor, assim a tensão que antes era dissipada pelo NTC no divisor de 
tensão, passava a ser dissipada pelo paralelismo entre o resistor da base do transistor e 
o resistor em paralelo e aterrado. Isso possibilitava o aumento da corrente na base do 
transistor, que por sua vez, segundo o projetado, deveria permitir que um maior fluxo 
de corrente acionando, assim, o cooler. Por sua vez, o cooler tinha como objetivo 
resfriar o termoresistor, portanto quando o NTC era resfriado a tensão dissipada pelo o 
mesmo também era maior, já que sua resistência aumentava e a corrente na base do 
transistor diminuía consideravelmente obstruindo assim a passagem da corrente do 
cooler.  

Trivialmente o circuito possibilitava que com a variação de temperatura houvesse a 
variação da resistência do NTC, e como consequência a corrente que passa pela base do 
transistor fosse menor. Já que o transistor tem a característica de possibilitar que uma 
maior quantidade de corrente passe pelo seu coletor de acordo com a corrente que 
entra pela base, ele foi utilizado como chave funcionando semelhantemente a um relé. 
Quando a temperatura aumentava a corrente de base era maior e o cooler acionava até 
resfriar o NTC e novamente ser desligado, tornando-se assim um sistema automático 
controlado discretamente. 
 
CIRCUITO DE ACIONAMENTO DO COOLER: 

 
Inicialmente a equipe elaborou o leiaute do circuito e seu dimensionamento, 

escolhendo o transistor a ser acionado. Sendo utilizado para ensaio do circuito um 
cooler, montando os resistores em paralelo para alcançar o valor aproximado de 7 Ω, 
segundo a equação 1 e conforme a figura 1:  
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                                                                                  equação (1) 

 
 
 

 
Figura 1 - Circuito de Acionamento do cooler com transistor como chave. 

 
 
Onde 50 Ω é a resistência do cooler, e o x utilizado foi de 100 Ω. 
Montado o circuito a equipe energizou, funcionando por alguns segundos para que 

fosse observado o sucesso operacional. 
 

CIRCUITO DE ACIONAMENTO DO TERMISTOR 5D-9: 
 
Na seguinte etapa a equipe pode então iniciar o trabalho com o NTC 5D-9. Ao 

diminuir a resistência do NTC, por meio do aquecimento de um resistor cerâmico, foi 
possível acionar o cooler, que por sua vez resfriou o NTC fazendo sua resistência 
aumentar, obstruindo a passagem de corrente no circuito.  

Entretanto, o cooler não entrava na zona de saturação da corrente do coletor, ou 
seja, sua variação de acionamento era muito pequena. Para solucionar o problema, a 
possibilidade seria aplicar a configuração de Darlington que promoveria um maior 
ganho, gerando assim uma maior amplitude de trabalho do cooler. 

Sabendo que a corrente de base necessária para o acionamento do cooler é de 4,8 
mA, foi aplicada uma tensão com certa “folga” (já que quando entra em condução há 
uma queda de tensão de 0,7 V) para calcular a resistência  da base. 

 Foi necessário criar um divisor de tensão, para o acionamento do cooler, conforme 
figura 2. Como Vb é igual a 1,5 V e a resistência do NTC na temperatura ambiente no 
momento da montagem do circuito era de 4,7 Ω foi utilizado o seguinte cálculo: 

 
  =                                                               equação (02) 

 
 

 =  

 =   = 166 Ω 
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equação (03) 
 
 
 

 
equação (04) 

 
 
 
 

 
equação (05) 

 
 

  

 
Figura 2 - Circuito de acionamento do cooler utilizando o transistor e o NTC. 

 

 

 =  

 = 319 mA 

 =  -  

 = 319 mA - 4,8 mA 

 = 314,2 mA 
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Figura 3 - NTC 5D-9. 

 
 
 

 
DADOS DE FUNCIONAMENTO OBTIDOS: 

 
Tabela 1 : Valores de variação de resistência em função da temperatura – NTC 5D-9. 

Resistência (Ω) Temperatura (°C)
1,8 68

2 62,7
2,2 59,3
2,3 55,5
2,4 54,5
2,5 52
2,7 49,4
2,9 46

3 41,7
3,2 40,6
3,6 35,6  

 

 
Figura 4 - Gráfico da variação de resistência em função da temperatura. 

 
 
y = 3,021x4 - 31,977x3 + 128,26x2 - 249,62x + 256,53                          equação (06) 
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 O princípio fundamental de um termistor é que com um aumento da temperatura ao 
seu redor, sua resistência cai. Esses pontos do gráfico notam-se que ao aumentar a 
temperatura o valor de resistência do 5D-9 cai.  

 
Tabela 2 : Variação de resistência em função do tempo no NTC 5D-9 (Aquecimento). 

 
 

 
Figura 5 – Gráfico da variação da resistência em função do tempo (Aquecimento). 

 
y = -0,7942x5 + 14,113x4 - 102,04x3 + 380,78x2 - 751,82x + 655,41          equação (07) 

 
 

 Durante o aquecimento do NTC 5D-9, o aumento do tempo implicou na queda de 
resistência. O gráfico permite analisar que a partir de 50 segundos a queda da 
resistência é lenta. 

 
Tabela 3 : Variação de resistência em função do tempo no NTC 5D-9 (Resfriamento). 

Resistência (Ω) Tempo (s) 
3,5 118 

Resistência (Ω) Tempo (s) 
5 0 

4,5 6 
4 10 

3,5 15 
3 22 

2,5 35 
2 56 

1,5 112 
1,4 123 
1,3 134 
1,2 144 
1,1 168 

1 202 
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3 64 
2,5 42 
2 26 

1,5 12 
1 0 

 
 

 
Figura 6 - Gráfico da variação da resistência em função do tempo (Resfriamento). 

 
y = 4,8x5 - 45,333x4 + 167,33x3 - 296,67x2 + 275,87x – 106                equação (08)       

 
 

 Durante o resfriamento do do NTC 5D-9, o aumento do tempo implicou no aumento 
da resistência. O gráfico permite analisar que a partir de 60 segundos o aumento da 
resistência é mais acelerada. 

 
ERROS: 
 

Na etapa seguinte foram calculados os erros das equações fornecidas a partir da 
regressão linear dos gráficos. Foram calculados os erros das equações do 5° ao 1° grau de cada 
gráfico individualmente, com o intuito de descobrir qual apresentava o menor erro. A seguir 
estão as equações que apresentaram os valores que serão utilizados nas próximas etapas do 
projeto. Para isso, foi utilizada a seguinte fórmula: 

. Onde: 
Yi – pontos fornecidos nas medições; 

             Xi – pontos obtidos pelo polinômio; 
             E – erro (mínimos quadrados). 
 
TEMPERATURA X RESISTÊNCIA  
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Os cálculos do erro tiveram início pelo gráfico de maior importância, o da variação da 
resistência do NTC 5D-9 em função da variação de temperatura. Esse gráfico demonstra o 
padrão de funcionamento desse componente. Para os ensaios com o componente foram 
utilizados um ohmímetro conectado ao NTC 5D-9 para medir sua variação de resistência, já 
que o mesmo estava imerso em um béquer preenchido com água e aquecido por um bico de 
Bunsen conectado a uma resistência circular que distribuía o calor de maneira mais uniforme. 
Os valores de temperatura foram medidos utilizando um termômetro digital infravermelho, 
que era posicionado em três pontos diferentes para que não houvesse erro na medição.  A 
seguir estão os dados referentes ao gráfico da figura 4: 

Polinômio de 4° grau: y = 3,021x4 - 31,977x3 + 128,26x2 - 249,62x + 256,53. Foi o que 
apresentou os valores mais próximos, por isso esse será o polinômio utilizado nas próximas 
etapas. A soma das potências foi 6,038585238. E o erro foi igual a 2,457353299. 

Tabela 4: Variação de resistência em função da temperatura no NTC 5D-9. 
Yi (°C) Xi (4° grau) Yi – Xi (4° grau) Potência (Yi – Xi)2 
68 67,9997856 0,0002144 4,596736∙10-8 

62,7 62,85 -0,15 0,0225 
59,3 58,4220416 0,8779584 0,770811 
55,5 56,3752071 -0,8752071 0,7659875 
54,5 54,3990816 0,1009184 0,0101845 
52 52,4721875 -0,4721875 0,222961 
49,4 48,7164351 0,6835649 0,467261 
46 45,0811371 0,9188629 0,844309 
41,7 43,332 -1,632 2,663424 
40,6 40,0808736 0,5191264 0,2694922 
35,6 35,6406816 -0,0406816 0,001655 

 

TEMPO X RESISTÊNCIA (AQUECIMENTO)  

Em seguida, utilizando o mesmo processo citado no item anterior, foram calculados os 
valores de resistência em função do tempo à medida que a temperatura era aumentada. 
Sendo que o objetivo principal era calcular o tempo que o NTC 5D-9 demorava para variar 
determinado valor de resistência, e não calcular sua temperatura. A seguir estão os dados 
referentes ao gráfico da figura 5: 

Polinômio de 5° grau: y = -0,7942x5 + 14,113x4 - 102,04x3 + 380,78x2 - 751,82x + 
655,41. Foi o que demonstrou maior exatidão nos valores em comparação aos demais. A 
soma das potências foi 202,8437822. Erro igual a 14,24232355. 
 

Tabela 5: Variação de resistência em função do tempo no NTC 5D-9 (Aquecimento). 
Yi (s) Xi (5° grau) Yi – Xi (5° grau) Potência (Yi – Xi)2 
0 -0,44 0,44 0,1936 
6 6,30969375 -0,30969375 0,095910219 
10 9,7172 0,2828 0,07997584 
15 14,33333125 0,66666875 0,444447222 
22 22,0524 -0,0524 0,00274576 
35 35,09046875 -0,09046875 0,008184595 
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56 58,9636 -2,9636 8,78292496 
112 105,4661063 6,533894 42,6917708 
123 119,1381426 3,861857 14,91393949 
134 134,7396503 -0,73965 0,547082123 
144 152,5125731 -8,51257 72,463848 
168 172,7203363 -4,72034 22,28160972 
202 195,6488 6,3512 40,33774144 

 

TEMPO X RESISTÊNCIA (RESFRIAMENTO)  

Em seguida, utilizando o mesmo processo citado nos itens anteriores, foram calculados 
os valores de resistência em função do tempo à medida que a temperatura era diminuída. 
Sendo que o objetivo principal era calcular o tempo que o NTC 5D-9 demorava para variar 
determinado valor de resistência, e não calcular sua temperatura. A seguir estão os dados 
referentes ao gráfico da figura 6: 

Polinômio de 5º grau: y = 4,8x5 - 45,333x4 + 167,33x3 - 296,67x2 + 275,87x - 106. Esse 
polinômio apresentou o menor erro e as menores diferenças. A soma das potências foi 
0,025385449. E o erro = 0,159328118. 

 
Tabela 6: Variação de resistência em função do tempo no NTC 5D-9 (Resfriamento). 

Yi (s) Xi (5° grau) Yi – Xi (5° grau) Potência (Yi – Xi)2 
118 117,8779375 0,122062 0,014899 
64 63,917 0,083 0,006889 
42 41,9484375 0,051563 0,002659 
26 25,972 0,028 0,000784 
12 11,9879375 0,012063 0,000146 
0 -0,003 0,003 0,000009 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Fica evidenciado com o trabalho apresentado que no campo industrial existe uma 
gama de possibilidades de controle de sistemas com custos relativamente baixos dependendo 
diretamente do grau de precisão exigido pelo processo assim como também recursos 
disponíveis para implementação de tais sistemas. Nosso trabalho exemplificou tais pontos, 
alcançando o sucesso de um sistema automático de controle de temperatura, sem utilização 
de nenhum tipo de controlador, sendo autônomo apenas por eletrônica analógica. 
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RESUMO  
 
A vida atribulada do mundo globalizado toma mais espa-
ço e tempo na vida do homem atual, diminuindo as 
horas de lazer com a família e quando surgem oportuni-
dades de um passeio à praia e/ou ao campo e os animais 
domésticos não podem ir, aparece um novo dilema: 
como alimentar o cãozinho que ficou na residência? Na 
tentativa de atender a esta demanda, há no mercado 
soluções para atender as diferentes necessidades e den-
tre elas destacam-se os hotéis para animais e os alimen-
tadores. Os alimentadores podem ser programáveis ou 
não programáveis. Os mais requisitados são os progra-
máveis por terem um controle de porções e manterem 
os horários de refeições, no entanto, por serem fabrica-
dos fora do Brasil, em sua maioria, seu valor é elevado 

devido ao custo de importação. O presente trabalho 
apresenta um adaptador universal para alimentadores 
caninos que se propõe a fazer com que os dispositivos 
não programáveis possam usufruir das benesses da 
automatização e possibilitar que os animais se alimen-
tem em horários previamente estabelecidos por seus 
donos. O sistema é responsável pelo controle de porções 
e liberação da ração através de sua eletrônica embarca-
da que estar centrada no microcontrolador da família 
PIC o 16F628A. O adaptador foi projetado para trabalhar 
em conjunto com o gerenciador de alimentadores cani-
nos. Os resultados são apresentados e aferidos com 
dispositivos semelhantes para atestar sua precisão e 
capacidade de acionamento. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Adaptador, Alimentador. 

 

UNIVERSAL ADAPTER OF THE PET FEEDER 

ABSTRACT  
 
The busy life of a globalized world takes up more 
space and time in the life of modern man, decreas-
ing leisure time with family and when opportunities 
arise for a trip to the beach and / or the countryside and 
pets cannot go down a new dilemma: how to feed the 
dog that was in the residence? In an attempt to meet 
this demand, there are market solutions to meet the 
different needs and they stand out among the hotels for 
animals and handlers. Feeders can be automatic or 
manuals. The most requested are the automatic to 
have a portion control and maintain schedules 
for meals, however, because they are manufactured 
outside of Brazil, mostly, its value is high due 

to import. This paper presents a universal adapt-
er for canine handlers that propose to make 
the handheld devices to enjoy the spoils of automation 
and allow animals to graze on schedules previously 
established by their owners. The system is responsible 
for control and release portions of the feed through 
their on-board electronics to be centered 
on the PIC microcontroller family 16F628A. The adapt-
er is designed to work together with 
the manager canine handlers. The results are present-
ed and benchmarked with similar devices to assure their 
accuracy and ability to drive.

 

 KEY-WORDS: Adapter, Handlers. 
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ADAPTADOR UNIVERSAL DE ALIMENTADORES CANINOS 

 
INTRODUÇÃO 
 

A competitividade e a necessidade de cumprir metas e prazos cada vez menores de-
mandam mais e mais tempo do homem moderno, onde os momentos de lazer são deixados 
de lado para atender às urgências do trabalho. Com uma jornada de trabalho elevada (60 ou 
até mesmo 80 horas semanais) as pessoas têm menos tempo para dedicarem a si mesmas 
(hobbies, animais de estimação dentre outros) e/ou aos que vivem a sua volta (amigos, filhos, 
mães), dedicando-se quase que exclusivamente a vida profissional. 

Com um tempo tão reduzido como é possível para alguém criar um animal de estima-
ção (gato, cachorro)? Tais animais necessitam de cuidados adequados como atenção, amo e, 
carinho. Apesar desta falta de tempo, os homens ainda têm seus “companheiros insepará-
veis” os cães e mesmo que estes passem mais tempo a só ainda há a preocupação com a saú-
de e a alimentação. Buscando atender a esta necessidade, há dispositivos destinados a ali-
mentar os animais domésticos (cães e gatos) os chamados alimentadores. 

ALIMENTADORES 

Os alimentadores podem ser de dois tipos (i) não programáveis e (ii) programáveis. 
Nos alimentadores não programáveis quanto mais o animal come mais desce a ração, em vir-
tude da ação da gravidade (4), pois não há um controle na quantidade de ração por refeição 
do animal. Tais alimentadores é simplesmente um grande depósito com diferentes capacida-
des de armazenamento (1,5; 5 ou 8 litros) e que por sua vez é acoplado em um coxo e com 
ajuda da gravidade faz a ração descer até o prato do animal.(8) Por outro lado, os alimentado-
res programáveis fazem uso de dispositivos eletrônicos onde o usuário pode definir os horá-
rios e as porções de ração para cada refeição do animal. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de alimentador não programável, onde se vê o re-
servatório de ração e o prato. A coluna de ração desce à medida que o animal se alimenta. 
Nota-se que entre o prato e o depósito não há nenhum tipo de bloqueio que impeça o animal 
de comer toda a ração. 

 
Figura 1 - Alimentador não programável. 

Fonte: (6) 

A Figura 2 mostra um modelo de alimentador programável. Observa-se que os dois 
modelos (não programável – Figura 1 – e programável – Figura 2) são semelhantes quanto ao 
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aspecto físico, porém um sistema de trava, programável pelo usuário, é responsável pela libe-
ração da ração através de sua abertura e fechamento. 

 
Figura 2 - Alimentador eletroprogramável.  

Fonte: (7) 

Outra diferença crucial entre os modelos é o preço. Por sua simplicidade e facilidade 
de construção os alimentadores não programáveis custam em média R$ 60,00 (8) enquanto 
que os programáveis custam o dobro, pois são fabricados, em sua maioria, fora do Brasil. 

ADAPTADOR UNIVERSAL 

Será que para usufruir das benesses da alimentação programada, o proprietário de um 
sistema manual terá que se desfazer de seu equipamento para adquirir um novo? Em um pri-
meiro momento a resposta é sim, mas... Na busca por uma solução mais econômica, simples e 
com tecnologia local surge a ideia do adaptador universal. 

O adaptador universal é um dispositivo que é acoplado entre o deposito de ração e o 
prato do animal de um alimentador não programáveis, sendo responsável pelo controle de 
liberação, bloqueio e fluxo de ração. A Figura 3 mostra o adaptador universal e suas dimen-
sões físicas. 

 
Figura 3 – Adaptador universal. 

As Figuras 4a e 4b apresentam a estrutura interna do adaptador universal. Na Figura 
4a ver-se o sistema de liberação/trava da ração e na Figura 4b, nota-se a técnica empregada 
para garantir que a ração será disponibilizada ao animal através da escova de controle de flu-
xo. 
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(a)                                                                            (b) 

Figura 4 - Esquema do sistema mecânico (a) vista frontal e (b) vista lateral. 

A parte externa do adaptador serve de proteção e também como base de sustentação 
do depósito do alimentador. 

Para o adaptador desempenhar as tarefas de liberar/bloquear a ração e dispor as por-
ções é preciso um sistema que traduza às necessidades do usuário em comandos aceitáveis e 
compreensíveis. Através de um gerenciador, o usuário poderá fazer as escolhas de quantas 
refeições, quais horários e o tamanho das porções para o cão. Assim, o gerenciador poderá 
enviar três possíveis comandos ao adaptador: (i) liberar passagem da ração; (ii) bloquear pas-
sagem da ração; (iii) liberar a passagem, aguardar e bloqueá-la em seguida. (1). 

Para que o adaptador possa receber tais comandos, interpretar e executar faz-se ne-
cessário uma eletrônica embarcada. Nessa eletrônica há um microcontrolador 16F628A da 
família PIC que recebe os dados através via comunicação serial assíncrona (2). O microcontro-
lador decodifica os comandos do gerenciador e os executa por meio de dois motores: um ser-
vomotor para fazer a abertura e fechamento da passagem de ração e um motor CC que faz o 
controle de fluxo de ração. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tomando por base a Tabela 1, que é a tabela sugerida pela Royal Canin para porções 
de ração por refeição para animais de médio porte e que não realizam atividade física (3), foi 
elaborada a tabela de referência para porções do adaptador (Tabela 2). 

Tabela 1 - Tabela de quantidade diária recomendada em gramas. 
Fonte: (3) 

 

 
Tabela 2 – Tabela com valores aproximados da tabela referencia. 

Peso dos Cães (kg) Quant. de ração (g) 
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12 214 
18 272 
25 342 

 
A diferença entre os valores sugeridos e os que realmente eram liberados pelo adap-

tador, pois a inércia dos atuadores impede que a trava atue instantaneamente, acarretando 
uma maior liberação de ração do que a especificada. A Tabela 2 surgiu para minimizar a dife-
rença existente e assim verificar a repetitividade do sistema gerenciador-adaptador universal.  

Para cada porte de animal proposto na Tabela 2 foram realizados dez testes e os re-
sultados são apresentados nas Figuras 5, 6 e 7. 

 
Figura 5 – Teste de repetitividade para animais com 12 kg (Tabela 2). 

A Figura 5 mostra que o adaptador teve bastantes variações abaixo da porção de re-
ferência, mostrando um desempenho abaixo da média com poucos valores próximos do espe-
rado. 

 

Figura 6 – Teste de repetitividade para animais com 18 kg (Tabela 2). 

Na Figura 6 o resultado do desempenho do adaptador foi consideravelmente acima 
da referência esperada, com variações muito altas. 
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Figura 7 – Teste de repetitividade para animais com 25 kg (Tabela 2). 

Na Figura 7 ainda é observado uma variação em torno do valor de porção referencial, 
sendo possível identificar uma variação que vem acompanhando em todos os testes. 

A variação na quantidade de ração se dá pelo sistema de controle de fluxo e pelo fato 
de que toda a ração usada para fazer os testes era muito pequena e quando a coluna de ração 
estava muito baixa, fato que aconteceu constantemente, a pressão sobre os grãos que esta-
vam em baixo era menor do que quando a coluna se encontrava no máximo, no entanto a 
média da quantidade de ração que o animal come durante a semana é bastante próxima da 
média de porção que o adaptador fornece semanalmente. Em 5 % de todos os testes realiza-
dos houve alguns problemas de entupimento da passagem da ração por motivo da mecânica 
do adaptador onde a maioria desses entupimentos foi solucionada pelo próprio sistema e um 
deles com intervenção humana, assim mostrando um aproveitamento de 95 %. 

CONCLUSÕES 

No sistema mecânico foi possível notar uma parcial funcionalidade, por conta de al-
guns poucos entupimentos e por mostrar dificuldade na calibração da porção, porém foi fun-
cional em relação aos atuadores que respondem bem aos comandos do microcontrolador. A 
eletrônica embarcada atendeu bem ao que se esperava, que seria comandar os atuadores e 
realizar a comunicação com o gerenciador, sendo esse um objetivo alcançado. Diante disto, 
planeja-se fazer ajustes no sistema mecânico para que seu rendimento venha ser elevado pa-
ra depois ser iniciados testes acoplando o depósito de um alimentador não programável no 
adaptador universal. 
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RESUMO  
 

Os aerogeradores são equipamentos que 
convertem energia eólica em energia elétrica, sendo 
uma fonte de energia renovável e não poluente. Com o 
avanço tecnológico eles vem se modernizando desde o 

início do século XX e estão se espalhando pelo mundo 
por ser uma fonte promissora que possui diversos 
benefícios,  como, por exemplo, ser inesgotável e viável.

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Aerogeradores, energia renovável, fornecimento de energia elétrica. 

 
WIND GENERATOR: PROSPECTS AND RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS OF A PROMISING 

 
ABSTRACT  
 

Wind turbines are devices that convert wind 
energy into electrical energy, being a source of 
renewable energy and clean. With technological 
advancement has been modernizing them since the 
beginning of the twentieth century and are spreading 

throughout the world as a promising source that has 
several benefits, for example, be feasible and 
inexhaustible. 

 

 

 KEY-WORDS: wind turbine, renewable energy, electricity supply. 
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AEROGERADOR: PERSPECTIVAS E APLICAÇÕES DE UMA FONTE RENOVÁVEL PROMISSORA 
 

INTRODUÇÃO 
 

A energia eólica é utilizada desde a antiguidade e vem se modernizando com o passar 
do tempo. Inicialmente era bastante utilizada para a moagem de grãos e bombeamento de 
água por meio de moinhos. Com o passar do tempo surgiram os aerogeradores, com 
tecnologias mais eficientes capazes de transformar energia eólica em energia elétrica. Existem 
dois tipos de aerogeradores: os aerogeradores de eixo vertical e os de eixo horizontal. O 
avanço tecnológico possibilitou a criação de novas tecnologias, como os microaerogeradores, 
que possuem uma elevada eficiência mesmo com sua dimensão reduzida. 

 

INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA 
 
 A energia eólica é aquela que provém do vento, podendo ser transformada em energia 
mecânica ou elétrica. Um exemplo da utilização dessa energia é com os moinhos de vento, 
que transformam energia eólica em energia mecânica, utilizada para o bombeamento de 
água. 
 

O primeiro registro histórico da utilização da energia eólica para bombeamento de 
água e moagem de grãos através de cata-ventos é proveniente da Pérsia, por volta de 200 
A.C.. Esse tipo de moinho de eixo vertical veio a se espalhar pelo mundo islâmico sendo 
utilizado por vários séculos. Acredita-se que antes da invenção dos cata-ventos na Pérsia, a 
China (por volta de 2000 A.C.) e o Império Babilônico (por volta 1700 A.C) também utilizava 
cata-ventos rústicos para irrigação. Porém, esses cata-ventos primitivos tinham uma baixa 
eficiência, mas apresentavam vantagens porque substituiu a força humana ou animal. 

Os moinhos de vento na Europa tiveram uma forte e decisiva influência na economia 
agrícola por vários séculos, principalmente com o desenvolvimento tecnológico do material 
utilizado para a construção desses moinhos. 

 

 

Figura 1 - Moinho de vento em Bredevoort na Holanda. 
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No final do século XIX, na Europa, ocorreu um marco muito importante em relação à 
energia eólica. Na Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, iniciou-se um 
declínio do uso da energia eólica na Holanda, fazendo com que no início do século seguinte 
existissem menos de 1.000 moinhos de vento em operação. Preocupados com a extinção 
desses moinhos, foi criada, em 1923, uma sociedade holandesa para conservação e utilização 
mais efetiva dos moinhos holandeses. 
 

DESENVOLVIMENTO DOS AEROGERADORES 

No século XX, ocorreu um grande avanço na rede elétrica, onde, foram feitas várias 
pesquisas na área de aerogeradores. Enquanto os EUA estavam trabalhando na construção de 
aerogeradores de pequeno porte nas fazendas e residências rurais, a Rússia investia na 
construção de aerogeradores de médio e grande porte. 

Um grande desenvolvimento com aerogeradores de grande porte aconteceu na Rússia, 
o aerogeradorBalaclava, era um modelo de 100kW conectado por uma linha de transmissão 
de 6,3kV de 30km a uma usina termelétrica de 20MW. Essa foi a primeira tentativa de se 
conectar um aerogerador de corrente alternada com uma usina termelétrica. 

Após o desenvolvimento desse modelo, foram projetados outros modelos de 1MW e 
5MW. 

.  

Figura 2 - Principais marcos do desenvolvimento da Energia Eólica no Século XX. 

Durante a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos desenvolveu um projeto de 
construção do maior aerogerador até então projetado, o aerogerador Smith-Putnam, que 
apresentava 53,3m de diâmetro, duas pás de aço com 16 toneladas, uma torre de 33,5m de 
altura e funcionando em corrente alternada. Esse aerogerador começou a funcionar em 10 de 
outubro de 1941, em uma colina de Vermont chamada Grandpa’s Knob, porém, após quatro 
anos de funcionamento, uma de suas pás quebrou-se, e alguns estudos comprovaram que 
aquele aerogerador não era mais adequado e o projeto foi abandonado. Esse projeto fez com 
que houvesse uma parceria entre as indústrias e as universidades, fazendo com que 
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incentivasse mais pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a geração 
de energia elétrica através dos ventos. 

De uma forma geral, o petróleo e grandes usinas hidrelétricas se tornaram bastante 
competitivos economicamente e os aerogeradores passaram a ser utilizados basicamente 
para fins de pesquisas. 

Na década de cinqüenta, foi criado um aerogerador de100kW, com as pás ocas e com 
a turbina e gerador na base da torre, porém, foi abandonado por desinteresse econômico e 
problemas operacionais. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a companhia F.L.Smidth criou vários 
aerogeradores de pequeno porte, na faixa de 45kW que operavam em corrente continua, isso 
motivou JohannesJuul a criar um aerogerador mais ousado, com 200kW e 24m de diâmetro 
de rotor, ele foi instalado na ilha de Gedser. Esse aerogerador possuía três pás e era 
sustentado por uma torre de concreto e esse sistema ofereceu energia em corrente alternada 
para a companhia elétrica SydÆstsjaellandsElektricitetsAktieselskab. 

Com todas essas pesquisas pelo mundo todo, ocorreu um grande avanço em relação 
ao tamanho e potência dos aerogeradores. 

 

Figura 3 - Potência eólica instalada no mundo. 

TIPOS DE AEROGERADORES 

• Rotores de eixo vertical:os aerogeradores com rotores de eixo vertical geralmente são 
mais baratos que os aerogeradores com rotores de eixo horizontal, isso ocorre porque o 
gerador não gira de acordo com a direção do vento, somente o rotor gira enquanto o gerador 
fica fixo. Porém, os rotores verticais são menos eficientes que os horizontais. Os principais 
aerogeradores com rotores de eixo vertical são Darrieus, Savonius e turbinas com torre de 
vórtices. São mais indicados para moagem de grãos, recargas de baterias e irrigação. 
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Figura 4 – AerogeradorSavonius. 

• Rotores de eixo horizontal:São os mais conhecidos e utilizados por apresentarem uma 
eficiência maior que os aerogeradores com rotores de eixo vertical. Apesar de apresentarem 
um custo maior, são compensados com a sua eficiência. São utilizados principalmente para 
bombeamento de água e geração de eletricidade. 

 

Figura 5 – Aerogerador de eixo horizontal. 

 

PRINCIPAIS COMPONENTES DOS AEROGERADORES 

Gôndola: Contém os componentes chaves do aerogerador. 

Pás do rotor: Captura o vento e transmite sua potência até o cubo que está acoplado ao eixo 
de baixa velocidade. 

Multiplicador de velocidade: Permite que o eixo de alta velocidade gire em torno de 40 vezes 
mais que o de baixa velocidade. 

Freio mecânico de disco: Utilizado em caso de emergência ou manutenção. 

Unidade de refrigeração: Ventilador elétrico para esfriar o gerador e uma unidade para esfriar 
o óleo do multiplicador de velocidade. 
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Gerador: Permite a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Existindo os 
geradores síncronos e assíncronos. 

Sistema de orientação: Permite a orientação da turbina. 

Rotor: É o componente responsável por captar a energia cinética dos ventos e transformar em 
energia mecânica de rotação. 

Torre: Necessária para sustentar e posicionar o rotor numa altura conveniente para seu 
funcionamento. 

Anemômetro e medidor de direção: Mede a velocidade e direção do vento. 

SISTEMAS EÓLICOS 

• Sistemas Isolados: São sistemas autônomos de pequeno porte, com potência instalada 
na faixa de até 80 kW, são geralmente destinados para eletrificação rural. Esses sistemas 
podem destinar-se a alimentar fazendas rurais, residências, aldeias ou outros tipos de 
instalações. Normalmente utilizam alguma forma de armazenamento, podendo ser baterias 
para utilização de aparelhos elétricos ou armazenamento de água para posterior utilização. 
• Sistemas Híbridos: São aqueles em que uma turbina eólica opera em paralelo com uma 
fonte de energia firme, tendo como objetivo principal economizar combustível. Eles 
apresentam várias fontes de geração de energia como, por exemplo, turbinas eólicas, geração 
diesel, módulos fotovoltaicos, entre outras. Esses sistemas geralmente são empregados em 
sistemas de pequeno e médio porte, destinados a atender um maior número de usuários. 
• Sistemas Interligados à Rede: Os sistemas interligados à rede utilizam um grande 
número de aerogeradores e toda sua geração é entregue diretamente à rede elétrica, não 
necessitando de sistemas de armazenamento de energia. A potência total instalada no mundo 
de sistemas eólicos interligados à rede soma aproximadamente 120 GW (WWEA, 2009). 
• Sistemas Off-shore: As instalações off-shore são aquelas instaladas no mar, 
apresentando maior custo de transporte, instalação e manutenção. Essas instalações têm 
crescido bastante devido ao esgotamento das áreas de grande potencial eólico em terra. 

 
Figura 6 - Parque eólico instalado no mar do norte. 

MICROAEROGERADORES 

O micro-aerogerador é uma solução inovadora, baseada num gerador elétrico com 
potência nominal de 1kW. Através da conversão da energia cinética do vento, o sistema é 
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capaz de gerar entre 1.500 a 3.000 kWh de energia elétrica por ano. Nesse tipo de aparelho, a 
turbina eólica é constituída por um mastro; uma nave que contém o sistema mecânico; um 
veio que permite a rotação das pás e transmite a energia mecânica ao gerador. O sistema 
desenvolvido principalmente para ambientes urbanos, assegurando as seguintes vantagens: 
Eficiência na produção de energia, mesmo em situações de vento médio; Reduzida dimensão, 
baixo peso e design apelativo; Silencioso, mesmo com ventos fortes; Seguro, respeitando 
todas as normas de segurança; Tempo de vida esperado de 20 anos; Instalação simples, 
preparado para ligação direta à rede elétrica. 

No entanto existem algumas desvantagens: a sua produção não é constante, depende 
sempre da velocidade do vento, e quando a turbina produz mais que as necessidades, o 
excedente é injetado na rede e pode ser vendido à empresa elétrica. 

 

Figura 7 - Micro-aerogerador construído aproximadamente em uma hora. 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os aerogeradores podem causar impactos visuais, sonoros, ocupar os habitats de 
diversos animais entre outros. Os impactos visuais estão relacionados a uma modificação da 
paisagem e alguns efeitos incomodativos, como o efeito de sombras em movimento e 
reflexões intermitentes. Como solução para diminuir esse problema, alguns parques eólicos 
estão pintando os aerogeradores de acordo com as cores da paisagem. Em relação ao 
barulho, causado devido ao funcionamento mecânico e ao efeito aerodinâmico, existem 
diversas controvérsias, porque os engenheiros dizem que nunca ninguém reclamou. Outro 
problema implicante na utilização de aerogeradores é a questão das aves, porque 
ambientalistas acreditam que diversas aves morrem devido ao movimento das pás, mas, na 
opinião dos engenheiros, os caçadores matam mais animais por ano nas redondezas dos 
parques do que os aerogeradores. Uma solução que já está sendo adotada por diversos 
parques eólicos para evitar esse problema é uma correta planificação na localização dos 
parques evitando as rotas de migração das aves. 
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Figura 8 – Aerogerador pintado para evitar alguns impactos ambientais. 

OS MAIORES PARQUES EÓLICOS DO MUNDO 

Para a construção de parques eólicos é necessário, dependendo do entendimento do 
orgão ambiental estadual, a realização de EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental), pois a sua má localização pode causar impactos negativos como a morte de aves e 
a poluição sonora, já que as hélices produzem um zumbido constante. Os fabricantes, no 
entanto, alegam que os modelos mais recentes não geram mais ruído que o próprio vento que 
faz girar as turbinas, por não usarem mais engrenagens no acoplamento entre a turbina e o 
gerador. 

A maioria dos grandes Parques Eólicos encontra-se nas encostas dos Estados Unidos da 
América. 

HorseHollow no Texas é o maior Parque Eólico do mundo contando com 421 
aerogeradores, os quais produzem energia elétrica suficiente para alimentar 250.000 
habitações familiares por ano. 
 
Lista dos 10 maiores Parques Eólicos do Planeta em 2010: 
 
1 ) – Horse Hollow Wind Energy Center, 736 MW (EstadosUnidos) 
2 ) – Tehachapi Pass Wind Farm, 690 MW (EstadosUnidos) 
3 ) – San Gorgonio Pass Wind Farm, 619 MW (EstadosUnidos) 
4 ) – Altamont Pass Wind Farm, 606 MW (EstadosUnidos) 
5 ) – Sweetwater Wind Farm, 505 MW (EstadosUnidos) 
6 ) – Peetz Wind Farm, 400 MW (EstadosUnidos) 
7 ) – Buffalo Gap Wind Farm, 353 MW (EstadosUnidos)  
8 ) – Maple Ridge Wind Farm, 322 MW (EstadosUnidos)  
9 ) – Whitelee Wind Farm, 322 MW (ReinoUnido)  
10) – Thorntonbank Wind Farm, 300 MW (Bélgica)  

 
PROJETOS BRASILEIROS 

No Brasil, grande parte das usinas eólicas está localizada no Estado do Ceará por 
esteter sido um dos primeiros locais a realizar um programa de levantamento do potencial eólico. 
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No geral, de acordo com o BIG (Banco de Informações de Geração), existem 34 usinas 
eólicas funcionando no Brasil com uma potência total instalada de aproximadamente 443.284 
kW. 

Tabela 1: Usinas Brasileiras do Tipo EOL em Operação. 

Usina Potência Fiscalizada 
(kW) Proprietário Município 

Eólica de Prainha 10.000 
Wobben Wind 
Power Industria 
e Comércio Ltda 

Aquiraz - CE 

Parque Eólico de Beberibe 25.600 Eólica Beberibe 
S.A. Beberibe - CE 

RN 15 - Rio do Fogo 49.300 
Energias 

Renováveis do 
Brasil S.A. 

Rio do Fogo - RN 

Foz do Rio Choró 25.200 

SIIF Cinco 
Geração e 

Comercialização 
de Energia S.A. 

Beberibe - CE 

Eólica Paracuru 23.400 

Eólica Paracuru 
Geração e 

Comercialização 
de Energia S.A. 

Paracuru - CE 

Eólica Praias de Parajuru 28.804 
Central Eólica 

Praia de 
Parajuru S/A 

Beberibe - CE 

Parque Eólico de Osório 50.000 Ventos do Sul 
Energia S/A Osório - RS 

Parque Eólico 
Sangradouro 50.000 Ventos do Sul 

Energia S/A Osório - RS 

Parque Eólico dos Índios 50.000 Ventos do Sul 
Energia S/A Osório - RS 

 

PERSPECTIVAS DE NOVOS PROJETOS NO BRASIL 

A cada ano vem sendo realizado no Brasil leilões de energia do governo federal. Nesses 
leilões, a maior quantidade de projetos e de oferta habilitados são de fonte eólica. Esses 
leilões tornam o preço da energia eólica mais barato, possibilitam que as empresas do 
mercado comprem energia, ajudam a viabilizar os projetos e impulsiona o uso da energia 
eólica.  O preço da energia eólica vem tendo um declínio a medida dos anos, em 2009, o 
governo contratou energia eólica por R$ 140 o MWh; em 2010, por R$ 130 e agora por R$ 99. 
A energia eólica vem ganhando cada vez mais espaço já que, no momento, se encontra mais 
barata que a energia hídrica (negociada no leilão) e da térmica movida a gás natural. 

 Até o momento, a capacidade de geração de energia eólica do Brasil, já mapeada, é igual a 30 
Itaipus, o equivalente a 300 mil megawatts (MW) de energia elétrica. O potencial mapeado no 
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país seria equivalente a 143 mil MW. Para efeito de comparação, a usina hidrelétrica de Itaipu 
tem capacidade de 14 mil MW.  

• O Rio Grande do Norte 

Na década de 60 o Rio Grande do Norte era uma espécie de fardo em matéria de 
abastecimento, pois está em uma das pontas do País. A situação atual é totalmente diferente, 
pois de consumidor, o estado passou a ser produtor de energia. No Rio Grande do Norte, por 
meio do sistema de leilões, centenas de parques estão saindo do papel e gerando uma série 
de empregos e investimentos bilionários, principalmente na fase de construção.  

O estado foi pioneiro em 2009 com os projetos de energia eólica, e em 2010 manteve o 
mesmo padrão e, até agora, continua como líder do setor de energia eólica no país com o 
maior número de parque eólicos a serem construídos até 2014 e a maior capacidade 
instalada. No acumulado dos leilões já realizados desde 2009, o Rio Grande do Norte deverá 
ter 79 parques eólicos em diversos municípios do estado e conta com 2.178,4 MW de 
capacidade instalada. Somente com o leilão deste ano, o governo espera mais R$2 bilhões em 
investimentos, o que representa R$10 bilhões aplicados no setor até 2014. 

 

• O Rio Grande do Sul 

 

O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em volume de projeto, o estado totalizou 
57 projetos qualificados para o leilão e com uma potência instalada de 1.456 MW. Serão 
implantados projetos em Sant’Ana do Livramento, Santa Vitória (Verace), Chuí (Minuano e 
Chuí), Osório (Parque dos Índios) e Rio Grande (Corredor dos Senandes e Vento Aragano). 
Desse total, cinco dos 21 empreendimentos, somando 90 MW de potência, serão destinados à 
ampliação dos parques eólicos Cerro Chato I, II e III, que já estão sendo construídos em 
Santana do Livramento. Os demais empreendimentos somam 258 MW, em Santa Vitória do 
Palmar, e 144 MW no município de Chuí. 

• Outros estados brasileiros 

O Ceará é líder nacional em energia eólica, com projetos em operação há 13 anos, mas está 
perdendo a condição para o Rio Grande do Norte. Neste ano o Ceará qualificou 54 unidades 
para o leilão com uma potência instalada de 1.299 MW. Em 2009, no leilão de energia eólica, 
o Estado emplacou 21 novos projetos, contra 23 do Rio Grande do Norte. A partir desse 
período, o Rio Grande do Norte vem aprovando mais projetos que o seu vizinho e já é líder 
com o maior número de parques a serem construídos. Uma das justificativas para a perda da 
liderança do Ceará é o fato de que neste estado há maiores dificuldades com licença 
ambiental e os custos com conexão são mais altos. Esses entraves no Ceará estão fazendo 
com que parques eólicos se instalem no interior do estado (fato pouco comum) já que no 
interior é mais fácil conseguir licenças: não há dunas nem comunidade indígena. Outros 
estados que vem se sobressaindo na energia eólica são: Bahia (33 parques habilitados e 756 
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MW de potência instalada), Piauí (12 projetos e 315 MW) e Pernambuco (9 projetos e 238 
MW). 

CONCLUSÃO 

 A energia eólica, apesar de ser uma fonte limpa e inesgotável, ainda é pouco utilizada 
no Brasil, mas o seu desenvolvimento está possibilitando ao país conseguir uma maior 
segurança energética, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e criar novos empregos. 
Portanto, essa é uma fonte de energia promissora que já é de grande importância no quadro 
nacional e poderá no futuro ser uma das principais fontes de energia no mundo. 
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RESUMO  
 

Depois de domesticados, os cães se tornaram 
cada vez mais próximos do homem, ajudando este em 
diversas atividades. Contudo, observa-se que a vida 
moderna induz o homem há restringir o tempo dedicado 
as atividades domésticas, tornando a criação de um 
animal cada vez mais difícil. Como conseqüência 
algumas soluções tecnológicas surgem para tentar 
facilitar a criação de um animal doméstico, como é o 
caso de alimentadores automáticos programáveis, que 
se propõem em alimentar cães e gatos de forma 
autônoma. Porém estes equipamentos ainda 
apresentam carência de algumas características, como 
uma Interface Homem Máquina mais intuitiva em língua 

portuguesa, e de fácil programação. Na tentativa de 
suprir estas necessidades, foi proposto um gerenciador 
que incorpore as características ausentes nos 
alimentadores atuais, de forma a melhorar a interação 
destes equipamentos com o usuário. Entretanto, o 
equipamento proposto necessita de uma programação 
embarcada que defina suas funcionalidades. Este artigo 
aborda a construção deste algoritmo. Após seu 
desenvolvimento, testes de campo comprovaram sua 
eficácia no controle e facilidade de programação do 
gerenciador proposto. 

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Gerenciador, alimentador, algoritmo. 

 

DOG  FEEDERS - USER INTERFACE  

ABSTRACT  
 

Once domesticated, dogs have become 
increasingly close to man, helping it in various activities. 
However, it is observed that modern life leads man to 
restrict the time spent for household activities, making 
the creation of an animal becoming increasingly 
difficult. As a result of some technological solutions 
emerge to try to facilitate the creation of a domestic 
animal, such as programmable automatic feeders, 
which are meant to feed dogs and cats unattended. But 
these devices do not have some features, such as a 

more intuitive Human Machine Interface in English, and 
easy programming. In an attempt to meet these needs, 
a manager has been proposed that incorporates the 
features missing in the current feeders in order to 
improve their interaction with the user equipment. 
However, the proposed equipment requires an 
embedded programming to define its functionality. This 
article discusses the construction of this algorithm. After 
its development, field tests have proven effective in the 
control and ease of programming manager proposed. 

 

 KEY-WORDS: Manager, feeder, algorithm. 
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ALIMENTADORES CANINOS – INTERFACE DO USUÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Acredita-se que os cães foram domesticados pelo homem há muito tempo, e desde 
então, este animal tem sido uma boa companhia, além de muito útil em várias atividades 
(incluindo no tratamento de algumas doenças).  
         Atualmente o número de animais domésticos no Brasil pode ser considerado bastante 
expressivo. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos para Animais de 
Estimação (ANFALPET) em pesquisa realizada em 2010, o Brasil possui a segunda maior 
população de cães e gatos do mundo, sendo o país com a quarta maior população total de 
animais domésticos, compreendendo a 98 milhões de animais de estimação (1). 
  No entanto, é imputado a quem adquire um cão, a responsabilidade de cuidá-lo 
adequadamente durante um período de convivência que pode durar em média de 15 a 20 
anos (4). Entretanto, no mundo globalizado em que vivemos, onde as atividades relacionadas 
ao trabalho exigem prazos cada vez mais curtos, torna-se cada vez mais difícil a criação destes 
animais (3). Porém, esta dificuldade é tratada como oportunidade por algumas empresas, que 
investem em soluções tecnológicas para facilitar as atividades cotidianas do homem. 

No segmento de alimentação de animais domésticos, já existem equipamentos 
desenvolvidos para alimentar cães e gatos de forma autônoma, liberando o homem da tarefa 
diária de colocar a ração para seu animal. Existem vários modelos que vão de simples 
reservatórios, que disponibilizam a ração constantemente para o animal, a sistemas 
automatizados que dispensam o alimento em quantidades pré-determinadas e em horários 
regulares. A Figura 1 apresenta o digrama de blocos de um alimentador automático 
programável.  

 

 
Figura 1 - Diagrama de blocos de um alimentador automático programável. 

 No entanto, nota-se que alguns destes alimentadores não possuem uma Interface 
Homem Máquina (IHM) adequada, e como a maior parte são produtos importados, estes 
equipamentos não utilizam o português como língua padrão. As Figuras 3 e 4, apresentam 
modelos destes equipamentos. 
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Figura 3 – Alimentador automático programável por timer. 

Fonte: (8). 
 
 

 

Figura 4 – Alimentador com IHM com língua diferente do português. 
Fonte: (9) 

 
 Com o intuito de melhorar a interface com o usuário e incluir algumas características 

que não foram constatadas nestes alimentadores, foi proposto o desenvolvimento de um 
gerenciador eletrônico, onde este deverá incorporar uma IHM amigável em língua 
portuguesa, de forma a melhorar a interação com o usuário. No entanto para este dispositivo 
funcionar adequadamente é necessário o desenvolvimento de um algoritmo que manipule 
corretamente o equipamento proposto, sendo este algoritmo o objetivo deste trabalho. 
 
 2. HARDWARE 
 
 Para desenvolver o algoritmo pretendido, torna-se necessário conhecer as etapas do 
hardware que compõem o gerenciador. 
 O dispositivo de gerenciamento deverá interagir diretamente com o usuário, através 
de sua interface, sendo responsável por controlar as informações dos horários e quantidades 
de alimentação do animal (7). Ele deverá funcionar com uma fonte de alimentação, conectada 
a rede elétrica. No entanto, por possuir um sistema de emergência, este equipamento poderá 
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eventualmente fazer uso de uma bateria para manter-se funcionando em caso de ausência 
temporária da alimentação principal.  Sua IHM é composta por uma interface visual (Display 
alfanumérico), e uma entrada de dados composta por cinco botões. Ele utiliza um circuito 
dedicado para medição de tempo, e deverá interagir com alimentadores automáticos por 
meio de comunicação serial. Seu bloco principal é o de armazenamento e processamento de 
informações, composto por uma Unidade Micro-Controlada (MCU), que deverá lidar com as 
informações do sistema. No entanto, esta unidade necessita de uma programação que 
definirá como o gerenciador deverá trabalhar (7). O diagrama de blocos da Figura 5 ilustra as 
principais etapas deste equipamento. 
 

 
Figura 5 - Diagrama de blocos do gerenciador 

 
2.1. ALIMENTAÇÃO DE CÃES 
 
 Acredita-se que o estilo de vida humano pode interferir diretamente na saúde dos 
animais de estimação. Por serem geralmente tratados como membros da família, estes 
animais tendem a seguir o comportamento alimentar de seus donos (2). No entanto, devido a 
características metabólicas e fisiológicas próprias, os cães reagem de forma diferente do 
homem, em relação aos alimentos ingeridos (5).  
 Imagina-se que o alimento atua nos animais, de maneira distinta em cada etapa de sua 
vida. Os filhotes, por possuírem maiores necessidades, nos seis primeiros meses necessitam 
de três a quatro refeições diárias. Quando adultos, é importante manter uma dieta nutricional 
equilibrada e completa, para suprir a necessidade diária do animal. Devido a uma redução no 
metabolismo e também nas necessidades energéticas destes animais, na última fase da vida 
recomenda-se a adoção de um esquema de alimentação com porções controladas, associado 
a atividades físicas regulares e moderadas (5). 

Consumo livre, tempo controlado e porção controlada, são os métodos mais 
conhecidos para alimentar um cão. No método de consumo livre o alimento é disponibilizado 
ao animal durante todo o dia, deixando o animal livre para se alimentar no momento em que 
desejar. Já no tempo controlado o alimento deve ficar a disposição do animal por apenas um 
determinado tempo durante o dia, sendo este o único momento que o animal deve dispor 
para se alimentar. Por fim, o método de porção controlada, consiste em oferecer o alimento 
em horários regulares e em porções pré-determinadas que atenda as necessidades do animal, 
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podendo esta porção ser única, ou fracionada durante o dia (6). Dentre os três métodos de 
alimentação, o método de porção controlada destaca-se como o método mais indicado, por 
permitir um total controle no consumo do alimento e controle no peso do animal.  
 
3. ALGORITMO DE GERENCIAMENTO  
 
 Compreendendo que o método de porção controlada, é o mais indicado para 
alimentação de cães, o algoritmo que deverá controlar o hardware do gerenciador, baseia-se 
no método citado. Este algoritmo foi dividido em duas etapas: monitoramento e configuração. 
 
3.1. Configuração 
 

No modo de configuração é possível ajustar os seguintes parâmetros do dispositivo: 
 

• Programação do número de alimentações diárias; 
• Programação dos horários de alimentação; 
• Programação da porção a ser dispensada ao animal; 
• Programação do relógio do equipamento. 

 
3.1.1. Configuração do número de alimentações diárias 
  
 Nesta etapa, o algoritmo permite que o usuário defina quantas vezes ao dia pretende 
alimentar seu animal, estando limitado em cinco horários diários. Esta rotina é apresentada 
na Alg. 1.  
 

 
Alg. 1 – Configura numero de horários. 

 
 

3.1.2. Configuração dos horários de alimentação 
  

Nesta função, o usuário poderá ajustar o(s) horário(s) de alimentação do animal. Ela se 
diferencia do método de alguns alimentadores que possuem programação, onde o usuário 
define o intervalo de alimentação do animal, e não o horário. O algoritmo desenvolvido para 

OPÇÃO_1 
Passo – 1) 
  - Apresenta no display: “CONFIGURAR HORARIOS?”. 
Passo – 2) 
  - Escolha botão: 
   - Caso botão “confirmar”: 
    - Define a quantidade de horários. 
   - Caso botão “+”: 
    - OPÇÃO_4. 
   - Caso botão “-”: 
    - OPÇÃO_2. 
   - Caso botão “voltar”: 
    - Retorna a rotina anterior. 
   - Caso contrário: 
    - Passo 2. 
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esta etapa é apresentado na Alg. 2. 
 

 
Alg. 2 – Ajuste de horários de alimentação. 

 
3.1.3. Configuração da porção a ser dispensada ao animal 
 

O ajuste da porção de ração a ser liberada ao animal é realizado pela rotinha da 
“opção_3”, como é mostrado na Alg. 3.  

 

 
Alg. 3 – Ajusta quantidade de ração. 

 
 
3.1.4. Configuração do relógio do equipamento 
  
 A rotina da opção 2 (Alg. 4), é responsável por tratar do ajuste do relógio do sistema. 

OPÇÃO_3 
Passo – 1) 
  - Apresenta no display: “AJUSTAR QUANTIDADE?”. 
Passo – 2) 
  - Escolha botão: 
   - Caso botão “confirmar”: 
    - Trata a quantidade de ração. 
   - Caso botão “+”: 
    - OPÇÃO_2. 
   - Caso botão “-”: 
    - OPÇÃO_4. 
   - Caso botão “voltar”: 
    - Retorna a rotina anterior. 
   - Caso contrário: 
    - Passo 2. 
 

OPÇÃO_4 
Passo – 1)  
  - Apresenta no display: “AJUSTAR HORARIOS?”. 
Passo – 2) 
  - Escolha botão: 
   - Caso botão “confirmar”: 
    - Ajustar horários de alimentação. 
   - Caso botão “+”: 
    - OPÇÃO_3. 
   - Caso botão “-”: 
    - OPÇÃO_1. 
   - Caso botão “voltar”: 
    - Retorna a rotina anterior. 
   - Caso contrário: 
    - Passo 2. 
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Alg. 4 – Ajusta relógio do gerenciador. 

 
3.2 Monitoramento  
 

Neste algoritmo (Alg. 5) é verificado constantemente o relógio do sistema, sendo 
efetuadas comparações com os horários de alimentação programados. Quando ocorrer a 
coincidência do horário atual com algum dos horários programados, deverá ser processada a 
rotina de dispensa de ração para o animal. Por meio de uma rotina de interrupção de tempo 
(Alg. 6), é efetuada também, a leitura do estado do teclado, bem como o tipo de alimentação 
que matem o dispositivo em funcionamento no momento. 
  

 
Alg. 5 – Monitoramento dos horários e alimentação do circuito 

 

 

INTERRUPÇÃO DE TIMER 0 
 
passo - 1)  
              - Ler as entradas dos botões. 
passo - 2) 
   - Obtém informação da origem de energia.     
passo - 3 )  
             - Sai da interrupção.           

ROTINA PRINCIPAL 
 
passo - 1)  
               - Ler o horário atual. 
passo - 2) 
              - Ler a informação da origem da energia. 
passo - 3)  
              - Se já passou 1 segundo: 
                      - Atualiza horário e a origem da energia no display.       
                      - Se horário atual igual a algum horário programado: 
                           - Envia comando pela porta serial.   
                      - Se não: 
                           - Continua. 
              - Se não : 
                      - Continua. 
passo - 4) 
            - Se pressionado botão opções: 
                     - Vai para o OPÇÃO_1 . 
            - Se não: 
                     - Volta ao passo 1.   
 

OPÇÃO_2 
Passo – 1) 
  - Apresenta no display: “AJUSTAR RELÓGIO?”. 
Passo – 2) 
  - Escolha botão: 
   - Caso botão “confirmar”: 
    - Ajustar nova hora para o relógio. 
   - Caso botão “+”: 
    - OPÇÃO_1. 
   - Caso botão “-”: 
    - OPÇÃO_3. 
   - Caso botão “voltar”: 
    - Retorna a rotina anterior. 
   - Caso contrário: 
    - Passo 2. 
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Alg. 6 – Leitura de botões e origem de energia. 
 
 
4. RESULTADOS 
 

A aplicação do algoritmo no hardware proposto (Figura 6) permitiu testar a eficiência 
do código gerado, onde foi possível constatar que o mesmo se adequou como esperado, 
proporcionando um total controle do hardware. 
 

 
Figura 6 – Circuito do gerenciador com o algoritmo desenvolvido. 

 
5. CONCLUSÕES 
  

A criação deste algoritmo tornou possível a construção do gerenciador proposto, e se 
constituiu em uma etapa importante no desenvolvimento deste dispositivo. A principal 
característica do algoritmo está no modo como é registrada a informação relativa à porção de 
ração.  

A proposta é que o gerenciador envie comandos para liberar o alimento no momento 
da configuração da porção de ração a ser dispensada ao animal, permitindo que o usuário 
acompanhe visualmente a quantidade despejada no recipiente de alimentação, tornando esta 
etapa mais fácil e intuitiva. 

Para desempenhar as tarefas a que se propõe, o gerenciador necessita de um segundo 
elemento. Este por sua vez deverá traduzir os comandos do gerenciador, e manipular 
adequadamente um alimentador automático programável. A concepção deste sistema 
permite não apenas a atualização de alimentadores programáveis, mas também possibilita a 
automação de alimentadores que não possuem estes recursos eletrônicos. 

Testes de campo comprovaram a robustez do algoritmo no controle do hardware do 
gerenciador. 
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RESUMO  
 

O inversor de frequência é um equipamento 
que se desenvolveu na área da eletrônica de potência, 
facilitando o acionamento de motores CA de indução, 
permitindo a complexibilidade das funções num tempo 

de processamento cada vez menor. Como exemplo, 
podemos citar o alto desempenho dos mesmos 
substituindo, com vantagens, os sistemas de controle de 
fluxo com válvulas ou dampers. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: inversor de frequência, motores CA, válvulas, dampers. 

 

STUDY OF THE FREQUENCY INVERTER OPERATION 

ABSTRACT  
 

The frequency inverter is a device that 
developed in area of power electronics, facilitating the 
activation of AC induction motors, allowing the 
complexity the processing function in a time smaller and 

smaller. As an example, we can mention the high 
performance of replacing them, with benefits, the 
system flow control valves or dampers.

 

 KEY-WORDS: frequency inverter, AC inductions motors, valves, dampers. 
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ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 
INTRODUÇÃO 
 
 O conteúdo desse trabalho inclina-se para vislumbrar os principais aspectos acerca do 
inversor de frequência, porquanto se utilizará em caráter de pesquisa no escopo de 
demonstrar este dispositivo capaz de gerar uma tensão de baixo custo, com a finalidade de 
regular a velocidade de um motor elétrico mantendo seu torque. 

 Este artigo apresenta detalhados tópicos sobre este equipamento que vem sendo cada 
vez mais utilizado em acionamento de motores elétricos. Apresenta-se aqui a função de um 
inversor de frequência, a sua constituição, quais os tipos existentes (vetoriais e escalares), seu 
funcionamento em circuitos monofásicos e trifásicos e até mesmo explicações sobre a curva 
de um inversor seguido pelo seu método de parametrização, que consta em “informar” ao 
inversor em qual condição ele irá operar. 

 As análises feitas para a elaboração deste artigo vieram de variadas pesquisas em sites 
e também em outros artigos. Dessa maneira tivemos como agrupar diversas explicações e 
informações acerca deste equipamento que, inicialmente era para aplicações mais simples, 
mas que vem sendo amplamente utilizado em áreas diversas, como a eletrônica de potência. 

FUNCIONAMENTO 
 

Saber previamente a função de cada grupo constituinte de um Inversor de Frequência 
é ideal no entendimento do funcionamento do mesmo. Conectado a uma rede elétrica, a qual 
pode ser monofásica ou trifásica, possui em sua saída uma carga que necessita de uma 
frequência diferente daquela da sua entrada. Vejamos o esquema a seguir e posteriormente 
um resumo do funcionamento do mesmo: 

 

Figura 1 – Circuito básico de funcionamento de um inversor 

Para tanto, o inversor possui, primeiramente, um circuito retificador, composto 
normalmente por seis diodos, é responsável por transformar a tensão alternada em contínua 
pulsada (retificação de onda completa). A tensão DC resultante é filtrada pelo capacitor que a 
transforma em tensão contínua, sendo a mesma utilizada como entrada para a Seção 
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Inversora, havendo na mesma, a transformação de uma tensão C para uma tensão CA. Essa 
transformação se deve aos transistores, dispositivos que compõem a fase final do inversor, os 
quais funcionam como chaves estáticas, chaveando várias vezes por ciclo controladas pelo 
circuito de comando ou modulação de largura de pulso (PWM), dando origem a um sistema 
de tensão CA pulsada de largura senóide variável sintetizada e de frequência variante. 

Uma observação importante: a tensão será escolhida de modo que seja constante a 
relação tensão x frequência 

CURVA V/F 

A função de um inversor de frequência, além de controlar a velocidade de um motor 
AC, é também de manter o torque constante, de modo que não provoque alterações na 
rotação quando o motor estiver carregado.  

Para que o torque continue sempre constante, a razão V/F (tensão/frequência) deve se 
manter constante. Caso haja alterações na frequência, a tensão deve ser modificada na 
mesma proporção, como mostra a ilustração abaixo: 

 

Figura 2 – Curva Tensão x Frequência 

Por exemplo, o inversor de frequência necessita de um grande torque, mas não atinge 
alta velocidade, então atribuímos a ele o maior valor V/F que o aparelho pode fornecer. Dessa 
maneira, ele terá melhor rendimento em baixas rotações e alto torque. Já quando o inversor 
deve operar em altas rotações e torques mais baixos, o valor de V/F atribuído é menor, e o 
melhor rendimento para esta situação é alcançado. 

FORMA DE ONDA NA SAÍDA DO INVERSOR 

 

Figura 3 – Ilustração simplificada da forma de onda de saída do inversor  

O fato da forma-de-onda ser quadrada e não senoidal não compromete o bom 
funcionamento do motor, posto que essa tensão que sai do inversor quando aplicada no 
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mesmo, gerará uma forma de onda de corrente bem próxima da senoidal.Como vimos 
anteriormente, se variarmos a frequência da tensão de saída no inversor, alteraremos na 
mesma proporção a velocidade de rotação do motor, isso ocorre devido ao sistema de 
modulação de pulso PWM (Pulse-Width Modulation) que tem como funcionalidadecontrolar o 
valor da alimentação entregue a carga, logo, é a partir desse sistema que podemos entender o 
porquê da forma-de-onda do inversor. 

CONFIGURAÇÃO BÁSICA INTERNA DE UM INVERSOR 

De forma introdutória a esse tópico, colocamos uma figura de circuito geral da 
configuração básica interna do dispositivo estudado. É importantenotara individualidade de 
cada fabricante, os quaisusam sua própria tecnologia, porém, esse modelo abrange uma 
grande parte dos inversores encontrados no mercado atual, nos dando a possibilidade de 
dividi-lo em 4 partes, que se encontraram conseguinte a ilustração abaixo: 

 

 
Figura 4 – Diagrama de blocos de um inversor de frequência típico 

 
• 1ª PARTE - CPU  

A CPU não só possui a função de armazenar os dados e parâmetros referentes aos 
equipamentos, como também cumpreo desempenho mais essencial para o funcionamento do 
inversor: geração dos pulsos de disparo,para os IGBT’s, por meio de uma lógica de controle 
coesa. A mesma é formada por um micro controlador (PLC)oupor um micro processador, 
questão quedependeexclusivamente do fabricante. Independente disso, esse bloco é 
responsável por todas as informações que estão nele contidas, posto que ainda existe uma 
memória integrada a esse conjunto. 
 

• 2ª PARTE - IHM  
IHM (Interface Homem Máquina) é onde pode ser visto o que está ocorrendo no 

inversor de frequência, ou seja, o display do mesmo, e parametrizá-lo de acordo com a 
aplicação, utilizando-se das teclas que o compõem. 
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• 3ª PARTE - INTERFACES  
Em suma, amaioria dos inversores pode ser comandada através de dois tipos de sinais: 

analógicos ou digitais. Isso se deve a um parâmetro de programação, pelo qual é possível 
optar a entrada que será válida. 

Comumente, quando queremos controlar a velocidade de rotação de um motor AC no 
inversor, utilizamos uma tensão analógica de comando que se posiciona entre 0 a 10 Vcc e a 
velocidade de rotação (RPM) será adequada ao seu valor. 

Se quisermos inverter o sentido de rotação, é necessária a inversão da polaridade do 
sinal analógico, já que o sentido horário é de 0 a 10 Vcce de –10 a 0 Vcc será sentido anti-
horário. Podemos acrescentar,de forma somática, que esse sistema é mais utilizado em 
maquinas-ferramenta automática, consistindona tensão analógica de controlederivada do 
controle numérico computadorizado (CNC).  
 

• 4ª PARTE – ETAPA DE POTÊNCIA  
Composta por um circuito retificador,a Etapa de Potência alimenta, por interposição 

de um circuito intermediário denominado de barramento DC, o circuito de saída do inversor. 

TIPOS DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

Com a evolução da eletrônica e a necessidade que o mercado constantemente 
enfrenta por novas soluções de produção e barateamento de custos, os inversores de 
frequência passaram a ter uma grande aplicação no mercado. Com isso, consequentemente 
surgiram novos modelos de inversores que puderam atender às necessidades mais urgentes 
do mercado.  Hoje, podemos encontrar a seguinte divisão: 

Inversores escalares: Em linhas gerais, podemos dizer que os inversores escalares, têm seu 
sistema baseado em equações de regime permanente. Para isso, utiliza-se a lógica de controle 
da manutenção da relação frequência/tensão constante, que mantém o torque do motor 
constante e igual ao nominal para qualquer velocidade de funcionamento do motor. O 
controle escalar em inversores de frequência é utilizado em aplicações que não requerem 
elevadas dinâmicas (grandes acelerações ou frenagens), elevada precisão nem controle de 
torque. O desempenho dinâmico que este tipo de inversor apresenta é limitado e por isso ele 
é utilizado em tarefas simples, como por exemplo: controle da partida e da parada e a 
manutenção da velocidade em um valor constante. A curva V/F é fixada tomando como base 
o tipo de regime de trabalho que o inversor irá operar, porém, existe um problema com as 
baixas rotações, pois o mesmo não consegue um bom torque com velocidades baixas. Um 
inversor escalar pode controlar a velocidade de rotação de um motor com a precisão de até 
0,5% da rotação nominal, para sistemas sem a variação de carga e de 3% a 5% com a variação 
de 0% a 100% do torque nominal. Por causa do princípio de funcionamento e pela sua 
aplicação, na maioria das vezes são utilizados motores de indução convencionais sem sistemas 
de realimentação de velocidade em malha fechada. A variação de velocidade é pequena e 
está dentro da faixa de 1:10. (Exemplo: 6 a 60Hz). 
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Inversores vetoriais: Em operações onde se fazem necessárias altas performances dinâmicas, 
respostas rápidas e uma alta precisão na regulação da velocidade, é essencial que o motor 
elétrico forneça um controle preciso de torque para uma extensa faixa de condições de 
operação. Até então a corrente contínua se apresentava como uma solução eficiente para o 
problema. Porém com o avanço da tecnologia, novas alternativas começaram a surgir, como o 
uso de acionamentos em corrente alternada do tipo controle vetorial.O inversor vetorial é 
muito mais caro e complexo que o escalar e não funciona com uma curva V/F pré-fixada 
(parametrizada). A lógica de controle empregada neste tipo de inversor está baseada em 
equações dinâmicas do motor. Este varia a tensão e a corrente a fim de aperfeiçoar o torque 
independentemente da condição de rotação (seja ela alta ou baixa). A idéia central é 
promover um desacoplamento entre o controle do fluxo e o controle da velocidade através da 
transformação de variáveis. Funciona como se a cada “ms” fosse parametrizado uma nova 
curva tensão/freqüência para cada nova situação. O mesmo consegue fazer isso através das 
correntes de magnetização e rotórica do motor.  Com esta técnica os inversores podem ser 
empregados em atividades complexas que exijam uma grande precisão e rápidas dinâmicas 
no que diz respeito a controles. Porém, em alguns sistemas que utilizam o controle vetorial é 
necessário o uso de um “encoder” (tacogerador de pulsos) que são utilizados como sensores 
de velocidade formando uma malha fechada de controle da mesma e proporcionando uma 
melhor dinâmica. Porém, existem inversores vetoriais “sensorless” que não utilizam sensores 
de velocidade externos. Neste caso o algoritmo de controle é mais complexo, pois o inversor 
deve calcular a velocidade do motor através de artifícios matemáticos. Estes dois tipos de 
inversores vetoriais (os que utilizam o “encoder” e os que são denominados “sensorless”) 
possuem diferentes características de velocidade e resposta dinâmica, por exemplo. Vejamos 
a seguir essas diferenças: 

1. Inversor com realimentação por encoder: 

 Regulação de velocidade: 0,01% 

 Regulação de torque: 5% 

 Faixa de variação de velocidade: 1:1000 

 Torque de partida: 200% Max. 

 Torque máximo (não contínuo): 200% 

2. Inversor “sensorless”: 

 Regulação de velocidade: 0,3% 

 Regulação de torque: 5% 

 Faixa de variação de velocidade: 1:1000 

 Torque de partida: 150% 
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 Torque máximo (não contínuo): 150% 

A principal diferença entre os inversores escalares e vetoriais é a velocidade dinâmica 
de resposta dos mesmos. Os inversores vetoriais têm uma capacidade de impor ao motor o 
torque que é necessário de forma precisa e rápida, o que permite uma elevada velocidade de 
resposta dinâmica a variações bruscas de carga. Já o inversor escalar apresenta uma resposta 
dinâmica muito mais lenta, o que significa que este demora mais para reagir às alterações de 
velocidade ocorridas ou solicitadas. 

DIFERENÇAS ENTRE INVERSOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO 

• Inversor monofásico: 

 

Figura 5 – Ilustração de um circuito inversor monofásico 

A figura acima representa a tipologia de um inversor de freqüência monofásico. 
Considerando o referencial de polaridade da tensão da carga (Load+ e Load -), observamos 
que a tensão na carga será positiva, ou seja, (+Vdc) quando apenas as IGBT1 e IGBT4 
estiverem ligadas e será negativa, ou seja, (-Vdc) quando apenas as chaves IGBT2 e IGBT3 
estiverem ligadas. As chaves IGBT1 e IGBT2 nunca poderão ser ligadas simultaneamente sob o 
risco de provocar um curto – circuito na fonte DC. Os diodos instalados funcionam como um 
caminho alternativo para correntes e cargas indutivas quando as chaves principais (IGBTs) são 
comutadas. 

Considerando que a tensão Vdc é constante, o valor eficaz da tensão na carga será fixo, 
possibilitando assim a variação da freqüência, sem, no entanto variar a tensão. E esta variação 
é de extrema importância, pois é isso que permitirá a variação na velocidade do motor. 

• Inversor trifásico: 
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Figura 6 – Ilustração de um circuito inversor trifásico 

 A figura acima representa um esquema de um inversor de freqüência trifásico, 
utilizado comumente para acionamento de motores de indução. A fonte Vdc em geral um 
gerador trifásico não-controlado com um capacitor que funciona como um filtro, a fim de 
reduzir a tensão de ripple que recebe as três fases da fonte de alimentação e fornece um 
barramento DC. Alguns inversores de baixa potência utilizam retificador monofásico na 
entrada, com saída trifásica. 

VANTAGENS DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA 
 

Os inversores de frequência são aparelhos cuja tecnologia nos traz inúmeras 
vantagens, sendo, atualmente, utilizados nas mais diversas aplicações. A finalidade para a qual 
foi desenvolvido este equipamento foi exatamente para suprir as necessidades da variação da 
velocidade em motores de indução. 

Existem diversos métodos utilizados para a variação de velocidade, tais como variadores 
mecânicos, eletromagnéticos ou hidráulicos, contudo, nenhum se compara ao Inversor de 
frequência. Este equipamento possui alta flexibilidade operacional, alto desempenho, e uma 
grande economia de energia. 

Equipamentos como os variadores já citados ainda são muito aplicados na indústria 
brasileira, especialmente em instalações mais antigas, por falta de conhecimento de que a 
substituição do Inversor de Frequência traria um significativo retorno de investimento. 

Os inversores de frequência foram criados para trabalharem com motores AC, pois 
possibilita o controle do movimento do motor pela variação da frequência elétrica e tensão de 
saída para que se respeite a característica V/F, não produzindo o aquecimento excessivo 
quando o motor opera em baixas rotações. E por isso, também podemos citar as diversas 
vantagens que um motor AC nos proporcionar em comparação com um DC, como a baixa 
manutenção, a ausência de faiscamento, custo inferior, velocidade de rotação superior, 
ausência de escovas comutadoras e baixo ruído elétrico. 
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Além das vantagens já citadas podemos enfatizar o fato de que este inversor possui 
simples instalação, evita choques mecânicos, possui excelente regulação de pressão e vazão e 
elimina a utilização de elementos de partida pesada e complicada. 

Obs.: 51% da energia elétrica gasta na indústria é utilizada para alimentar os motores. Dessa maneira 
podemos perceber a importância de se dimensionar corretamente nossos motores e reduzir ao 
máximo a potência consumida pelos mesmos, de modo que melhore os meios de controle e processo, 
beneficiando as indústrias. 
 

CONCLUSÃO: 

O estudo dos inversores de frequência nos traz grandes respostas para algumas 
dúvidas a respeito do funcionamento de alguns motores e seus modos de acionamento. Este 
trabalho nos possibilitou um grande aprendizado no que diz respeito a esses equipamentos 
que hoje em dia são de fundamental importância para o funcionamento de algumas 
máquinas. O estudo realizado sem dúvida será esclarecedor para todos aqueles que 
desejarem aprender e estudar um pouco mais sobre este equipamento. Esperamos que todas 
as informações dispostas aqui neste trabalho possam ser úteis e de grande relevância para 
todos aqueles que se interessam e se dispõem a aprender e conhecer mais a respeito dos 
inversores de frequência. 
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RESUMO  
 
Apresenta-se neste trabalho um estudo sobre mineração 
de dados para a análise de sistemas de energia, 
destacando seus métodos e técnicas, como: métodos 
estatísticos, análise de cluster e k-means. Os dados 
utilizados no desenvolvimento do trabalho são coletados 
da Estação Metereológica Oregon. O objetivo é o estudo 
de sistemas e métodos da mineração de dados com vista 

a aplicações na área de energia. Sua metodologia está 
baseada em análise de bancos de dados e em algoritmos 
da área de estatística, adotando uma abordagem 
didática e de aplicação prática. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Métodos Estatísticos, Estação Meteorológica, Mineração de Dados, K-means. 
 

 

STUDY IN DATA MINING FOR ENERGY SYSTEMS ANALYSIS  

ABSTRACT 
 

Presented in this work a study on data mining 
for the analysis of power systems, pointing out its 
methods and techniques, such as: statistical methods, 
cluster analysis and k-means.The data used in 
development work are collected from Oregon Weather 

Station. The objective is the study of systems and 
methods of data mining with a view to applications in 
the field of energy. Its methodology is based on analysis 
database and of statistics algorithms in the area, 
adopting a didactic approach and practical application.

 

 KEY-WORDS: Statistical Methods, The Weather Station, Data Mining, K-means. 
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ESTUDO EM MINERAÇÃO DE DADOS PARA ANÁLISE DE SISTEMAS DE ENERGIA 

1. INTRODUÇÃO 
 

As empresas buscam cada vez mais o conhecimento para aperfeiçoar o trabalho realizado. 
Essa busca por conhecimento gera uma competição, na qual pode ser concorrida de forma 
mais eficiente utilizando métodos que facilitem a obtenção de dados úteis. A Mineração de 
Dados é um desses métodos. 

A Mineração de Dados teve início nos anos 80, quando os profissionais das empresas 
começaram a se preocupar com o volume de dados acumulados e inutilizados. Nesta época o 
Data Mining era só a extração do conhecimento na base de dados, atualmente ele consiste 
mais na análise dos dados após a extração.  

Este método consiste em tarefas e técnicas que podemos utilizar para tratar os dados de 
formas diferentes. A análise de cluster é uma tarefa da mineração, cuja função é identificar os 
valores da base de dados em grupos homogêneos, apenas as similaridades ou dissimilaridades 
entre eles. Essa tarefa também pode ser considerada um método estatístico, pois possui o 
potencial de revelar relações previamente não detectadas. 

A estatística é uma ferramenta importante para a sociedade, desde antes da Era Cristã já 
se tem indicio de contabilidade. Os meios de comunicação e as evoluções tecnológicas fazem 
com que haja uma exposição cada vez maior de informações, apresentadas com tratamentos 
estatísticos, como a utilização de gráficos, tabelas e medidas estatísticas, a fim de interpretar, 
compreender, estabelecer relações e realizar suposições a partir de dados expostos. 

Os dados que serão utilizados no método serão coletados da Estação Meteorológica 
Oregon. Esta estação é utilizada para medições meteorológicas, com o objetivo de buscar 
estudos de sistemas e métodos da mineração de dados com vistas à aplicação na área de 
energia, como redimensionamento de consumo, ou no caso, utilização de sistemas 
alternativos. 

O projeto de pesquisa está incluso no PFRH (Programa de Formação de Recursos 
Humanos) que tem por objetivo fomentar a formação dos alunos dos cursos técnicos, 
estimular o desempenho, reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da mão-de-obra 
técnica para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por intermédio da aplicação 
dos recursos provenientes da Cláusula de Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 
prevista nos contratos de concessão da Petrobras. 
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2. CLASSIFICADORES ESTATÍSTICOS 
 

2.1. Métodos Estatísticos 
 

A estatística é um ramo da matemática que visa, entre outros, coletar, organizar e 
apresentar dados relacionados a algum fato ou acontecimento (SOUZA, 2010). Ela tem como 
objetivo analisar dados através de levantamentos de informações, mostrando o grau de 
validade do estudo realizado para tomadas de decisões, utilizando de teorias probabilísticas 
para estimar ou possibilitar a previsão do que está sendo analisado. Os métodos estatísticos 
são processos utilizados na análise dos dados para que se chegue aos resultados. Esse 
tratamento dos dados é apresentado através de gráficos, tabelas e medidas estatísticas. 

Podemos distinguir no estudo estatístico as seguintes fases: 

• Coleta de dados: nessa fase os dados, de interesse da pesquisa, serão coletados. A 
coleta de dados numéricos pode ser direta ou indireta. A coleta direta é uma coleta 
feita de elementos informativos que possui valor alto. Uma coleta indireta acontece 
quando é inferida de elementos conhecidos (coleta direta) e/ou do conhecimento de 
outros fenômenos relacionados com o fenômeno estudado. 

• Crítica dos dados: os dados serão analisados, “minerados”, buscando possíveis falhas e 
imperfeições que possam interferir de forma significativa nos resultados. 

• Apuração dos dados: processamento dos dados obtidos e a disposição mediante 
critérios de classificação. Podendo ser de forma manual, automática. 

• Exposição ou Apresentação dos dados: apresentação dos dados de forma adequada 
(tabelas, gráficos), tornando mais fácil o exame daquilo que está sendo objeto de 
tratamento estatístico. 

• Análise dos resultados: é realizada uma análise dos resultados obtidos e tira-se desses 
resultados conclusões e previsões. 

As fases do estudo estatístico serão utilizadas neste projeto. Os dados foram coletados na 
Estação Metereológica para serem utilizados em sistemas de energias alternativas. 

3. SISTEMA E COLETA DE DADOS 

3.1. Estação Meteorológica 

Os dados serão coletados na Estação Metereológica Oregon. Esta estação é utilizada para 
medições meteorológicas e permite a verificação dos seguintes elementos: temperatura do 
ar, humidade relativa, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e precipitação, com 
essas medições são gerados um banco de dados com 61 parâmetros.   

A Estação Meteorológica Oregon Scientific WMR928NX é um equipamento que tem sido 
largamente usado por empresas de diversos segmentos, com a finalidade de atender 
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exigências governamentais, agências certificadoras ou simplesmente como uma opção de 
baixo custo para aferir o micro-clima. 

O WMR928NX funciona a 433 MHz, tem uma cobertura efetiva numa área aberta de 100 
metros e a medição meteorológica é realizada dentro de um raio de 32 a 48 km. 

A estação possui o software que contém uma fácil visualização, com uma memória de 
20.000 registros. Com essa versão virtual é possível exibir, organizar e armazenar os dados 
para monitoração e a análise compreensiva, pode-se obter gráficos, informativos diários por 
e-mail, histórico de mínimas, máximas e médias de: temperatura, umidade, pressão 
barométrica, chuva, rajada de vento através de gráficos elaborados 

O projeto está sendo desenvolvido em Natal/RN. Suas características meteorológicas 
apresentam um clima quente e árido, exceto durante a estação chuvosa, quando se torna 
quente e úmido. A sua temperatura tem a média de 26ºC, podendo variar de 38ºC a 18ºC.Os 
ventos mais fortes são característicos de agosto e setembro, sendo abril a época dos mais 
fracos. (MOTTA, 2011). Natal localiza-se em latitude: 5° 47’12” S; Longitude: 35° 12’ 39.43” W.  

Depois de coletados, os dados serão minerados por um dos métodos estatísticos que tem 
sido descrito como uma ferramenta de “descoberta” é a análise de cluster, porque possui o 
potencial de revelar relações previamente não detectadas (HAIR  et al., 2005). 

4. CLASSIFICAÇÃO 

4.1. Mineração de dados 

A análise de clusters tem a tarefa de identificar os agrupamentos do conjunto de dados 
em grupos homogêneos, observando apenas as similaridades ou dissimilaridades entre elas. 
Por exemplo, poderíamos aplicar análise de clusters sobre um banco de dados de uma escola 
para identificar os alunos que se encontram reprovados. Se a média acadêmica for 60 de 100, 
dividiríamos em dois grupos: acima de 60 e abaixo de 60, os que estiverem no grupo com a 
média abaixo da exigida estaria automaticamente reprovado. 

K-means é um dos métodos para a análise dos dados em forma de cluster. Este algoritmo 
de aprendizagem não-supervisionada, ou seja, o sistema irá descobrir as classes dos objetos 
pelas propriedades em comum sem necessitar de uma pré-classificação. (Ver Figura 1) 
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Figura 1: Esquema do método k-means 

 

CONCLUSÃO 

Em um mundo onde ocorre a inovação tecnológica a todo instante, há um acumulo de 
informações de todos os tipos, para se obter os dados necessários requer uma classificação. 
Essa classificação ocorre através da mineração de dados, facilitando o processo. Com os dados 
meteorológicos coletados não é diferente. A tecnologia aplicada na estação nos apresenta um 
grande volume de dados que serão minerados para se obter os dados úteis. Estes dados serão 
analisados para saber a viabilidade da implementação de sistemas de energias alternativas no 
local do desenvolvimento do projeto.  
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RESUMO  
 

Neste trabalho é apresentado o 
desenvolvimento de um kit didático de energia eólica 
que poderá ser utilizado na rede federal de educação. O 
kit didático é composto por um mini aerogerador e uma 
placa de circuito impresso. São apresentados os projetos 

das partes mecânicas e elétricas para que possam ser 
facilmente reproduzidas ou ampliadas para 
aerogeradores de pequeno porte. Além disso, resultados 
experimentais são mostrados para a comprovação do 
funcionamento adequado do sistema proposto. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  energia eólica, aerogerador, educação, circuito eletrônico, projeto. 

 

EDUCATION KIT FOR WIND ENERGY 

ABSTRACT  
 

This paper presents the development of a 
education kit for wind energy that can be used in the 
federal system of education. The education kit consists 
of a mini wind turbine and a printed circuit board. It is 

presented the designs of mechanical and electrical parts 
that can be easily replicated or scaled up to small wind 
turbines. In addition, experimental results are shown to 
prove the proper functioning of the proposed system. 

 

 KEY-WORDS: wind energy, wind generator, education, electronic circuit, design. 
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INTRODUÇÃO 
 

Energia eólica é a energia presente no ar em movimento. Seu aproveitamento não é 
recente, há muito tempo ela já era usada para moagem de grãos e bombeamento de água. As 
primeiras tentativas de usar o vento para gerar energia elétrica ocorreram no século XIX, mas 
os grandes investimentos para aperfeiçoar esta técnica vieram com a crise mundial do 
petróleo (década de 1970). Esses investimentos proporcionaram um grande aumento na 
capacidade de geração e na qualidade dos aerogeradores. 

Nos dias de hoje, onde a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior, a 
energia eólica veio como mais uma alternativa para a geração de energia limpa, assim, países 
que são naturalmente beneficiados pelos ventos, podem diversificar sua matriz energética ou 
podem substituir fontes de energia não renováveis pela energia eólica. 

A energia eólica, hoje em dia, é usada principalmente para fins de geração de energia 
elétrica. Esse tipo de energia vem sendo cada vez mais utilizado e estudado no mundo, pois é 
limpa e renovável. Sua utilização vem aumentando muito, aumentando também o número de 
pesquisas nessa área. 

A expectativa é de um futuro muito promissor para a energia eólica. Segundo dados do 
Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, o Nordeste possui o maior potencial eólico do Brasil, cerca 
de 75 GW, dos 143 GW de todo território nacional. Pensando nesse futuro e tendo em vista a 
falta de material prático para ensino sobre esse tipo de energia é que surgiu o projeto: 
desenvolver um quite didático de ensino sobre energia eólica, contendo um mini-
aerogerador, manual de instruções e vários experimentos, que servirá como material prático 
para que os professores lecionem sobre esse tipo de energia aos seus alunos. 

 

PROJETO DO KIT EDUCACIONAL 

 

O projeto do kit educacional envolveu partes mecânicas e elétricas. Cada uma das 
partes é apresentada detalhadamente para permitir a fácil reprodução do kit.   

O mini-aerogerador possui eixo horizontal, ou seja, o eixo no qual são acoplados o 
rotor e as pás é montado em paralelo ao solo. Essa configuração é bastante eficiente, e dessa 
forma se torna mais econômico e comum do que a turbinas de eixo vertical.  

a) Torre 

As torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a uma altura apropriada 
ao seu funcionamento. A altura da torre também é um fator importante na capacidade de 
produção. Tendo em vista que a velocidade do vento aumenta de acordo com a altura, quanto 
maior for a torre maior a capacidade de a turbina capturar energia, pois o atrito com o solo e 
os componentes (objetos em geral) ao nível do solo interrompe o fluxo do vento. 

Primeiramente, as torres eram feitas de metal. Com a utilização de geradores com 
potências cada vez maiores, as naceles passaram a aguentar um peso bastante elevado tanto 
do gerador quanto das pás. Desta forma, para dar maior garantia e mobilidade para sustentar 
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toda a nacele em alturas enormes, tem-se utilizado torres de metal tubular ou de concreto 
que podem ser apoiadas ou não por cabos tensores.  

No kit educacional, a torre possui aproximadamente 50 cm de altura, feita de Nylon e 
não é apoiada por cabos tensores, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Torre de Nylon do mini-aerogerador. 

 

b) Pás do rotor 
 

As pás do rotor são perfis aerodinâmicos responsáveis por capturar a energia do vento 
(energia cinética) que posteriormente será convertida, em parte, em energia elétrica.  O perfil 
aerodinâmico utilizado na construção das pás foi o NACA2412, mostrado na Figura2. 

 

 
Figura 2 – Perfil aerodinâmico NACA2412. 

 

O tamanho das pás é importante, pois quanto maiores, mais energia uma turbina pode 
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capturar do vento e maior a capacidade de geração de energia elétrica. Construtivamente, as 
pás podem ter as mais variadas formas e empregar os mais variados materiais. O mini-
aerogerador contem três pás com aerodinâmica comparável às grandes turbinas eólicas. Cada 
pá tem o tamanho de 30 cm. Para o projeto das pás foi utilizado um software para projeto de 
hélices que forneceu os dados apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros de projeto das pás do rotor. 

Raio (m) Corda (m) Beta (°) 

0,03 0,134 37,6 

0,06 0,067 19,5 

0,09 0,045 11,6 

0,12 0,034 7,4 

0,15 0,027 4,8 

0,18 0,022 3 

0,21 0,019 1,7 

0,24 0,017 0,8 

0,27 0,015 0 

0,30 0,013 -0,6 

 

 

A partir do perfil aerodinâmico das pás e dos parâmetros de projeto de uma hélice, foi 
utilizado um software tipo CAD de elaboração de desenho técnico para criar o modelo 3D da 
pá. Esse modelo é mostrado na Figura 3. Para a fabricação das pás foram utilizadas seis seções 
de madeira balsa, acopladas a um eixo de alumínio. O revestimento da pá foi realizado 
manualmente a partir de manta de fibra de vidro e resina. Para retirar imperfeições nas 
camadas de fibra de vidro, foi utilizada massa plástica para o acabamento, resultando em uma 
pá de rotor como a mostrada na Figura 4. 
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Figura 3 – Modelo 3D da pá do rotor. 

 

 
Figura 4 – Pá do rotor com acabamento final. 

 

c) Estator e rotor 
 

O gerador usa a energia rotacional do eixo para gerar eletricidade usando 
eletromagnetismo. Seu princípio consiste em um conjunto de bobinas ou enrolamentos que 
possui um número determinado de espiras. Quando expostas a um campo magnético (gerado 
pelos pólos do rotor), as bobinas apresentam fluxo magnético que, por sua vez, produzem 
tensões conforme o intervalo de tempo em que o fluxo é variado. Conforme rege a lei de 
Faraday-Neumann: 

V= - ΔΦ/Δt                                                       equação (1) 

O projeto do gerador foi iniciado pela escolha de um gerador síncrono a imã 
permanente. Essa escolha foi motivada pela fácil construção e a ausência de escovas. O 
gerador possui quatro bobinas espaçadas em 90° e oito imãs espaçados em 45° conforme 
apresentado na Figura 5. Os imãs são representados pelos círculos azul e vermelho, onde azul 
representa a polaridade norte e vermelho, polaridade sul. As bobinas são representadas pelos 
toróides. 
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Figura 5 – Projeto do estator e rotor. 

 

O estator e rotor foram construídos manualmente. O estator é composto por quatro 
bobinas com 2000 espiras cada. As quatro bobinas foram arranjadas conforme o projeto e 
mergulhadas em resina cristal para manter a disposição entre elas. Já o rotor, é composto por 
oito imãs de neodímio N45 fixados em um disco à base de fibra de vidro. O estator e o rotor 
construídos são mostrados na Figura 6. 

 
Figura 6 – Estator e rotor. 

 

d) Nacele 
 
A nacele representa a carcaça armada sobre a torre na qual se encontra o eixo, o 

estator e o rotor. O eixo é o responsável pelo acoplamento do cubo ao gerador, fazendo a 
transferência da energia mecânica da turbina. Este é construído em aço ou liga metálica de 
alta resistência. Para a conexão adequada do eixo, estator e rotor foi projetada uma estrutura 
metálica composta de dois discos metálicos com rolamentos para a sustentação do eixo. O 
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projeto dessa estrutura é apresentada na Figura 7. 

 
Figura 7 – Eixo, estator e rotor. 

 

e) Circuito eletrônico 

 

O gerador síncrono construído gera tensão alternada ao ter o eixo principal acionado 
pelas pás do rotor. A saída do gerador pode ser utilizada para alimentar diversas cargas ou 
mesmo para gerar energia para a rede elétrica. Nesse trabalho foi projetado um circuito 
eletrônico para retificação da tensão de saída do gerador e mostrar a amplitude da tensão via 
um gráfico de barras. O objetivo do circuito é que a partir de um gráfico de LEDs seja possível 
observar a variação da tensão do gerador quando sujeito a variações do vento que aciona as 
pás do rotor. 

Para o projeto do circuito eletrônico foi utilizado o CI LM3914 e um software gratuito 
para desenho do circuito impresso. O esquemático do circuito projetado é mostrado na Figura 
8. 
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Figura 8 – Circuito eletrônico do kit educacional. 

 

INTEGRAÇÃO DO KIT EDUCACIONAL 

 

Cada uma das partes do mini-aerogerador foi construída separadamente e ao final foi 
necessário realizar a integração do sistema. Esse processo foi iniciado pela integração do 
rotor, estator e o circuito eletrônico. Para isso foi realizado um teste simulando a rotação do 
rotor a partir de uma máquina. Os terminais do estator foram ligados ao circuito eletrônico. 
Ao modificar a velocidade de rotação do rotor, houve variação na quantidade de LEDs acesos. 
O teste descrito está mostrado na Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Teste do circuito eletrônico. 

O próximo passo foi juntar todas as partes do aerogerador para realização de testes. O 
aerogerador finalizado é apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 – Aerogerador finalizado. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 Os testes realizados com o aerogerador consistiram na medição da tensão de saída 
para uma determinada velocidade angular do eixo do rotor. A Tabela 1 apresenta os dados 
coletados. A Figura 11 mostra as formas de onda obtidas via osciloscópio durante os testes. 

  

Tabela 1: Parâmetros de projeto das pás do rotor. 

Velocidade (RPM) Frequência (Hz) Amplitude (V) 

300 20 3 

600 40 5 

1200 80 9 

1500 100 11 

6000 400 13 

8400 560 15 
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Figura 11 – Tensão de saída do gerador a (RPM): a) 300; b) 600; c) 1200; d) 1500; e) 6000; f)8400. 

 

 

 É possível observar na Figura 11 que as formas de onda na saída do aerogerador 
apresentam pouca distorção harmônica. Isso pode ser comprovado pela análise de Fourier das 
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curvas realizadas a partir da função FFT do osciloscópio. A Figura 12 apresenta o espectro de 
frequências da tensão de saída do aerogerador acionado a uma velocidade de 6000 RPM. 

 

 
Figura 12 – Análise de Fourier da tensão de saída do aerogerador. 

 

CONCLUSÃO 

 Esse trabalho apresentou o projeto das partes mecânicas e elétricas de um mini-
aerogerador. O projeto pode facilmente ser expandido para um aerogerador de pequeno 
porte a ser utilizado para educação, mas também como geração de energia em residências ou 
propriedades rurais. O kit educacional foi construído com materiais de baixo custo e que 
podem ser encontrados facilmente. 

 Esse projeto abre oportunidade para a implementação de vários outros experimentos 
utilizando já o kit como base. Podem ser desenvolvidas novas práticas com pás de rotor com 
perfil aerodinâmico, tamanho e ângulos diferentes. Novos circuitos eletrônicos podem ser 
incorporados ao kit utilizando microprocessadores e acrescentando mais atividades que 
podem ser exploradas em sala de aula. 

 Os resultados experimentais demostraram a capacidade do mini-aerogerador em 
produzir energia elétrica e, sobretudo, com uma qualidade de tensão de elétrica bastante 
razoável.  
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RESUMO  
 

Neste artigo é apresentado o desenvolvimento 
do projeto Energia Solar, desenvolvido e utilizado na 
rede federal de ensino. O projeto é composto de oito 
painéis solares, um inversor grid-tie, um medidor 
elétrico e um disjuntor. São apresentadas as partes 
elétricas e eletrônicas do projeto, além de resultados 

experimentais que comprovam o desempeno e 
eficiência alcançados. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE:  energia solar, painéis solares, educação, circuito eletrônico, projeto. 

 

NEW SET OF SOLAR PANELS FOR ELECTRICAL INTERCONNECTION NETWORK 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents the development 
of Solar Energy Project, developed and used in the 
federal system of education. The project consists 

of eight solar panels, a grid-tie inverter, an electric 
meter and breaker. Here we present the electrical 
parts and electronic design, and experimental 
results prove the efficiency and perform-achieved. 

 

 KEY-WORDS: solar energy, solar panels, education, electronic circuit, design. 
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NOVA CONFIGURAÇÃO DE PAINEIS SOLARES PARA INTERLIGAÇÃO NA REDE ELÉTRICA 

 
INTRODUÇÃO 
 

Energia solar, como o próprio nome propõe, é a energia proveniente do sol. Contudo o 
sol oferece duas fontes de energia, a luz e o calor, e embora muitos acreditem que o calor é a 
fonte utilizada na energia solar a luz é que é a grande responsável por fornecer essa energia, 
isso por dois motivos: primeiro por existir na terra em mais abundância que o calor, e segundo 
por também oferecer muito mais energia que o calor em mesma quantidade. 

 A energia solar é especialmente utilizada em conversões para energia elétrica, que é o 
objetivo do nosso trabalho. A energia solar é uma energia totalmente limpa, por ter uma 
estimativa de terminar em um espaço de tempo muito grande, cerca de milhões de anos, é 
também considerada renovável. Oferece também um quantidade muito boa de energia 
elétrica por energia luminosa absorvida, uma célula fotovoltaica de 3mm de espessura por 
15cm de comprimento e 20cm de largura gera até 0,55Volts de tensão e 8A de corrente 
elétrica e 4,4W de potência . 

 A única coisa que "atrapalha" o desenvolvimento dessa energia atualmente é seu valor 
financeiro, um painel solar com 36 células fotovoltaicas e 150W de potência pode ser 
encontrado no mercado por até  US$ 2500,00, porém esse valor tem uma tendência de cair 
bastante, em virtude do descobrimento de materiais mais baratos para a construção dos 
painéis e também pela demanda dessa energia que tem crescido nos últimos anos. 

 Tendo em vista todas as vantagens e desvantagens acima citadas, podemos concluir 
que é de extrema importância o desenvolvimento desse tipo de energia, já que hoje uma das 
coisas que mais necessitam de uma solução é a questão de encontrar uma fonte de energia 
elétrica limpa, renovável e barata, e uma das principais candidatas a resolver esse problema é 
justamente a energia solar. 

 

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

Células fotovoltaicas ou fotoelétricas são dispositivos capazes de transformar a energia 
luminosa, vinda do Sol ou de outra fonte de luz, em energia elétrica. Uma célula fotoelétrica pode 
funcionar desta maneira ou como um sensor capaz de medir a intensidade luminosa. Daí o nome 
popular de células solares, devido ao fato de aproveitarem principalmente a luz solar para gerar 
energia elétrica. 

Associada ao termo de energia renovável, a célula solar por não gerar nenhum tipo de 
resíduo é considerada uma forma de produção de energia limpa. Hoje, o conjunto de células 
solares (placa ou painel solar), é muito utilizado em regiões afastadas da rede elétrica. 
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Atualmente, as células solares, estando divididos em três subgrupos, constituídas de silício 
amorfo, silício multicristalino ou policristalino e silício monocristalino. 

As células de silício policristalino ou multicristalino são mais baratas que as de silício 
monocristalino, por exigirem um processo de preparação das células, embora semelhante, 
menos rigoroso. Porém, se comparadas às células de silício monocristalino em termos de 
eficiência, célula de policristalino cai um pouco. Na fabricação dos nossos painéis, optamos 
por este tipo de célula pelo fato de ser um pouco mais barata e por possuir um rendimento 
não excepcional, mas bom. 

 

INVERSOR GRID-TIE 

Inversor grid-tie é um dispositivo elétrico que permite aos usuários de energia solar ou 
eólica interligar seus sistemas com a rede elétrica da concessionária. Dessa forma, o 
excedente de energia produzida por estas fontes renováveis, pode alimentar outros aparelhos 
que estejam consumindo energia da rede. Em países desenvolvidos, é permitida aos 
produtores caseiros destas formas de energia, a venda à concessionária quando o consumo é 
menor, durante o dia, por exemplo, e a compra quando o consumo aumenta, como à noite. 

O inversor funciona de forma receptora de tensão e corrente contínua dos painéis (ou 
turbinas eólicas, que não é o caso), e convertendo-as para tensão e corrente alternada, que é 
o que temos nos terminais de nossas residências. 

A diferença entre um grid-tie e um inversor comum é que o grid-tie é capaz de 
sincronizar sua frequência e tensão com a da rede a ser conectado. O grid-tie também é capaz 
de se desconectar da rede caso a mesma não esteja fornecendo energia, como em blecaute 
ou apagão. Neste projeto, o grid-tie recebe a tensão contínua dos painéis (24-55V), e a 
converte para tensão alternada(220V). Este dispositivo é ilustrado na Figura 4. 

 

LEGISLAÇÃO 

Atualmente no Brasil, a leis que fiscaliza a geração, transmissão e comercialização de 
energia elétrica é a lei nº. 10.848, de 15 de março de 2004. E, o Decreto nº. 5.163, de 30 de julho 
de 2004, complementa essa lei. Porém, ambos não incentivam a geração distribuída proveniente 
de energias renováveis da maneira como poderiam fazer. 

Por exemplo, em países como a Alemanha, Estados Unidos, Japão, Dinamarca e Itália, as 
leis favorecem a produção de energia elétrica através de fontes renováveis. Em todos estes países 
existe a tarifa Feed-in e Net metering, que são mecanismos adotados para incentivar a produção 
de energia elétrica renovável.  
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O Feed-in consiste no pagamento de uma tarifa mais vantajosa para as centrais geradoras 
que utilizam fontes renováveis de energia, quando comparada com as fontes convencionais. E o 
Net metering consiste na medição do fluxo de energia em uma unidade consumidora dotada de 
pequena geração, por meio de medidores bi-direcionais. Dessa forma, registra-se o valor líquido 
da energia no ponto de conexão, ou seja, se a geração for maior que a carga, o consumidor recebe 
um crédito, em energia ou em dinheiro, na próxima fatura. Caso contrário, o consumidor pagará 
apenas a diferença entre a energia consumida e a gerada. 

Se essas leis existissem aqui no Brasil, considerando que o potencial eólico e solar 
brasileiro são bem altos, a produção de energia elétrica aumentaria de forma surpreendente, 
chegando ao ponto de nos tornarmos auto-suficientes em energia elétrica.  

A tabela 1 mostra alguns dos países que adotaram a tarifa Feed-in e o Net Metering. 

Tabela 1: Incentivos para a geração distribuída - Fonte: Renewables 2010 - Global Status 
Report. 

País Feed-in Net metering Investimentos 

Públicos 

Leilões 

Alemanha X X X  

Brasil   X X 

Dinamarca X X X X 

EUA ** ** ** ** 

Itália X X X  

Japão X X X  

Obs: O campo assinalado com ** significa que alguns estados desse país adotaram esse sistema, e 
onde tem X é porque todos os estados deste país adotaram tal sistema. 

Analisando a tabela 1, percebemos que os países que adotaram o Feed-in e o Net 
metering são países desenvolvidos economicamente e, somente o Brasil, nesta tabela, ainda não 
adotou o Feed-in e o Net metering. 

 

 
 MATERIAL E MÉTODOS 

Nas dependências do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – Campus Natal ZN, foram construídos oito painéis solares e iniciado a construção de 
um inversor Grid-Tie. 
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Visando uma redução de custos e uma maior integração com o meio ambiente, os 
produtos utilizados na fabricação dos painéis solares foram quase que na totalidade; regionais e 
de fácil acesso. Os materiais utilizados na fabricação de cada painel solar foram: 36 células 
policristalinas  de 4,15W (8A e 0,52V) medindo 15,5cm x 15,5 cm de lado, fibra de vidro, um 
quadrado de acrílico medindo 1,05m x 1,03m, cantoneiras de alumínio, resina cristal, catalisador, 
monômero, tabs, barramentos, fios de 2,5 mm2, um diodo de Bypass, solda, ferro de solda de 
80W, uma estação de solda, fluxo de solda, silicone e diversas outras ferramentas de trabalho. 

 CONSTRUÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES 

Na primeira etapa do processo de fabricação, foram soldados os Tabs na parte 
negativa de cada célula. Nessa parte negativa (azul) existem dois filamentos metálicos que 
percorrem toda sua extensão, onde neles foram adicionado fluxo de solda (com a finalidade de 
ajudar o Tab a se fixar) e logo em seguida, utilizando o ferro de solda, soldados os Tabs. 

Na segunda etapa as células foram organizadas no acrílico. Essa organização foi feita 
de forma a distribuir as 36 células em grupos de quatro. Esses grupos são espaçados em 
aproximadamente 3cm um do outro e das bordas verticais e aproximadamente 2cm das 
bordas horizontais, como mostra o esquema a baixo. 

 

Figura 1 – Esquema mostrando a distribuição das células no acrílico. 

Em seguida as células foram fixadas no acrílico com silicone. Essa fixação foi feita de 
forma a lacrar a célula no acrílico, para que quando fosse passada a resina a mesma não 
viesse a escorrer para frente da célula, diminuindo assim sua eficiência. 

A terceira etapa consistiu em ligar as células umas nas outras. Nessa etapa entraram 
algumas das diferenças e particularidades do nosso projeto, pois o modelo de ligação utilizado 
não seguiu o padrão; que seria em série. Os painéis utilizaram uma mista ligação; série-
paralelo, que tem como objetivo aumentar o rendimento do painel. 

Nas colunas verticais foram feitas ligações em série e nas colunas horizontais ligações 
em paralelo, tendo na extremidade a ligação feita por um barramento, já que a passagem de 
corrente será maior nesse ponto. 
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Com as ligações somente em série; tínhamos uma corrente limitada à célula de menor 
eficiência, e com o novo modelo de ligação a corrente passou a ter outros caminhos para 
percorrer, caso uma célula viesse a ser danificada. 

 

Figura 2 – Modelo (padrão) de ligação em série. 

 

Figura 3 – Novo modelo de ligação série-paralelo. 

Na quinta etapa foram colocados fios referentes aos pólos positivo e negativo do 
painel solar. Fios de 2,5 mm² foram ligados aos barramentos e entre esses fios foi colocado um 
diodo Bypass (que protege o painel de uma possível corrente forçada). 
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Figura 4 – Utilização do Diodo Bypass 

Por fim, com as células devidamente conectadas e blindadas, foi adicionada a resina cristal 
na parte positiva das células (preparado numa proporção de 20% de monômero, 70% de resina e 
10% de catalisador). A resina é adicionada com o intuito de blindar mais uma vez as células, para 
que nada fique entre a célula e o acrílico (água, areia, insetos etc.). Após a passagem da resina, foi 
colocada a fibra de vidro e, novamente, por cima dela resina. A fibra de vidro com a resina é 
utilizada para dar resistência mecânica ao painel, já que as células são muito finas e frágeis. 

Depois do processo descrito acima, foram colocadas as cantoneiras de alumínio nos 
quatro cantos da placa, com a finalidade de proteger o painel de choques mecânicos. 

 

Figura 5 – Parte da frente do painel solar construído. 

 

Figura 6 – Parte de trás do painel solar construído. 
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 INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS 

Após a finalização dos painéis solares foi feita a instalação dos mesmos nas 
dependências da escola (laboratório de energias renováveis), colocando-os em série para 
assim totalizar a tensão esperada (cerca de 28V). E por fim foi feito a integração dos mesmos 
com o inversor Grid-tie. 

 

Figura 7 – Sistema com Grid-tie. 

 

Figura 8 – Painéis instalados nas dependências do IFRN-ZN. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

Ao término da construção e instalação dos painéis solares, bem como do inversor, 
foram realizados experimentos para comprovar a eficiência do projeto. 

O primeiro experimento foi baseado na medição da saída dos painéis solares expostos 
ao sol no horário de pico de irradiação solar. A corrente de curto circuito medida nos painéis 
foi de 36,8A; apresentando assim um rendimento em torno de 92%, já que a esperada seria 
de 40A. O valor da tensão de circuito aberto foi de 26,2V; apresentando assim um rendimento 
em torno de 93%.  
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No segundo experimento, os painéis solares foram conectados a um inversor grid-tie 
comercial ligado na rede elétrica. As correntes e tensões no sistema foram medidos via 
osciloscópio. A Figura 10 apresenta a sobreposição da corrente de saída no inversor e a tensão 
na rede elétrica. É possível observar que a corrente e a tensão estão defasadas em 180°, 
comprovando a injeção de energia na rede elétrica. A Figura 11 apresenta a forma de onda da 
corrente de saída no inversor. A corrente é bastante distorcida e o conteúdo harmônico da 
corrente pode ser verificado pela análise de Fourier. A Figura 12 apresenta o espectro de 
frequência da corrente no inversor obtida utilizando a função FFT de um osciloscópio. 

 
 

 
Figura 10 – Sobreposição da corrente e da tensão no inversor. 

 

 
Figura 11 – Corrente de saída do inversor. 
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Figura 12 – Espectro de frequência na corrente. 

 
CONCLUSÃO 
 

A nova configuração de painéis solares para interligação na rede elétrica mostrou seu 
lado beneficiário, uma vez que a construção de painéis solares, realizada pelos alunos, 
barateou consideravelmente o custo de um painel, visto que a compra de um painel solar 
comercial custaria quase dez vezes o valor que foi gasto para a elaboração do projeto. Como 
foram buscados materiais mais baratos sem perda de qualidade, os painéis ficaram mais 
baratos e continuaram eficientes. 

Para melhor aproveitamento da energia solar, as células de silício foram ligadas de 
uma forma que previne uma perda maior de energia caso uma ou mais células venham a se 
danificar. 

Os resultados experimentais comprovaram a eficiência dos painéis solares construídos 
e a capacidade do inversor em injetar energia de volta para a rede elétrica. 
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RESUMO  
 

Cada conversor é classificado conforme a sua 
função Os conversores cc-cc  é um circuito eletrônico 
que converte uma tensão ou corrente contínua que tem 
uma determinada amplitude, em outra tensão ou 
corrente contínua com outra amplitude diferente. Os  
Conversores ca-cc (retificadores)  é um dispositivo que 
permite que uma tensão ou corrente alternada(CA) 
(normalmente senoidal) seja constante , ou seja 
transformada em contínua, já os conversores que 

realizam a transformação CC-CA os chamados 
inversores, convertem uma tensão contínua de entrada 
numa tensão alternada simétrica de saída com módulo e 
frequência determinados. Enquanto que os conversores 
ca-ca(corrente alternada-corrente alternada) converte 
energia de forma alternada(tensão-corrente), em 
energia alternada(tensão-corrente) com valores de 
amplitude ajustável e frequência bem definida. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Eletrônica de potência, conversor DC-DC, conversor AC-AC, conversor CC-AC, 
conversor AC-CC 

 

STUDY OF OPERATION OF CONVERTERS  AND ITS APPLICATIONS 

ABSTRACT  
 

Each converter is rated according to their 
function: dc-dc converters is an electronic circuit that 
converts a voltage or current that has a certain range, in 
other voltage or current with another different 
amplitude, the ac-dc converters (rectifiers) is a device 
that allows a voltage or alternating current (AC) (usually 
sinusoidal) is constant, that is transformed into a 
continuous, since the converters that perform the 
transformation called the DC-AC inverters convert DC 

voltage input AC voltage in a symmetrical output with 
magnitude and frequency determined smaller. As an 
example, we can mention the high performance of 
replacing them, with benefits, the system flow control 
valves or dampers. While Converters ca-ca (AC-AC) 
converts alternating power (voltage-current) alternative 
energy (voltage-current) values  with adjustable 
amplitude and frequency of well-defined.

 

 KEY-WORDS: Power Eletronics, AC-AC converter, DC-DC converter, CC-AC converter, AC-CC 
converter 
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ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DOS CONVERSORES 

 
INTRODUÇÃO 
 
 O conteúdo desse trabalho tem o intuito de esclarecer para os principais aspectos 
sobre dos conversores, porquanto se utilizará em caráter de pesquisa na finalidade de 
demonstrar este dispositivo com diferentes usos no campo da eletrônica de potência. 

Este artigo apresenta tópicos importantes sobre este equipamento que vem sendo cada vez 
mais utilizado. Apresenta-se aqui a determinada função de determinados tipos de 
conversores, suas classificações e aplicações. 

 
O CRESCIMENTO DA ELETRÔNICA DE POTÊNCIA  

Nos últimos anos, o campo da eletrônica de potência tem experimentado uma ampla difusão 
devido à confluência de vários fatores. Adicionalmente, esses avanços na tecnologia de 
fabricação dos semicondutores fizeram possível um importante aumento da capacidade de 
manipulação de tensão, corrente e velocidade por parte dos semicondutores, todos estes 
avanços possibilitaram o crescimento dos processadores de potência. Ao mesmo tempo, o 
mercado da eletrônica de potência tem se expandido de forma significante. Nos Estados 
Unidos se espera para o ano 2000 um crescimento superior a 50% das cargas elétricas, 
alimentadas através de conversores de potência. Este crescimento no mercado deve ser 
observado também em outras partes do mundo onde o custo da energia seja 
significantemente maior que nos Estados Unidos. 

 
 
FUNCIONAMENTO 

 

A entrada do sistema geralmente é a rede elétrica comercial com freqüências de 60ou 50 Hz, 
monofásico ou trifásico. O ângulo de fase entre a tensão e a corrente depende da topologia e 
do controle do conversor de potência. As características de saída tais como (tensão, corrente, 
frequência e o número de fases) geralmente são definidas pela carga. Se o conversor de 
potência opera como uma fonte de tensão o ângulo entre a tensão e a corrente normalmente 
vai depender do tipo de carga. Normalmente, uma realimentação é utilizada para comparar a 
saída real do conversor de potência e a desejada (referência), o erro resultante é minimizado 
pelo controlador. O fluxo de potência em tais sistemas pode ser reversível, trocando assim os 
papeis da entrada e saída. 

A CLASSIFICAÇÃO DOS CONVERSORES 

Conversores cc-cc  
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Em engenharia elétrica, um conversor CC/CC (ou DC/DC) é um circuito electrónico que 
converte uma tensão ou corrente contínua que tem uma determinada amplitude, em outra 
tensão ou corrente contínua com outra amplitude diferente. 
 
Conversores ca-cc 
A conversão CA-CC é realizada por conversores chamados retificadores. 
Os retificadores podem ser classificados segundo a sua capacidade de ajustar o valor da 
tensão de saída (controlados x não controlados); de acordo com o número de fases da tensão 
alternada de entrada (monofásico, trifásico, hexafásico, etc.); em função do tipo de conexão 
dos elementos retificadores (meia ponte x ponte completa). 
Os retificadores não-controlados são aqueles que utilizam diodos como elementos de 
retificação, enquanto os controlados utilizam tiristores ou transistores. 
Usualmente topologias em meia ponte não são aplicadas. A principal razão é que, nesta 
conexão, a corrente média da entrada apresenta um nível médio diferente de zero. Tal nível 
contínuo pode levar elementos magnéticos presentes no sistema (indutores e 
transformadores) à saturação, o que é prejudicial ao sistema. Topologias em ponte completa 
absorvem uma corrente média nula da rede, não afetando, assim, tais elementos magnéticos. 
 
Conversores cc-ca 
Os conversores que realizam a transformação CC-CA são chamados inversores. A função de 
um inversor é converter uma tensão contínua de entrada numa tensão alternada simétrica de 
saída com módulo e frequência determinados. 
A frequência da tensão de saída do inversor é determinada pelo chaveamento dos dispositivos 
semicondutores que formam o inversor, depende, portanto do circuito de controle. 
A forma de onda da tensão de saída de um inversor ideal deve ser senoidal. Entretanto, num 
inversor real as formas de onda são não senoidais e contêm certas harmônicas. 
Os inversores têm ampla aplicação no controle de motores de corrente alternada, 
aquecimento indutivo, sistemas no-break, sistemas de potência, etc. 
 
Conversores ca-ca 
A conversão CA-CA(corrente alternada-corrente alternada) será definida como aquela 
converte energia da forma alternada(tensao-corrente), preferencialmente da rede de energia 
eletrica, em energia alternada(tensão-corrente) com valores de amplitude ajustável e 
frequencia bem definida. Entre os conversores ca-ca uns dos mais importantes  são o 
cicloconversores que, a partir de uma tensão de entrada alternada, produzem na saída uma 
tensão também alternada mas de características distintas, seja em valor eficaz, seja em 
freqüência, ou em ambas. 
Nos cicloconversores a tensão alternada da fonte de suprimento, de frequência fixa, é 
convertida em tensão alternada de amplitude e frequência variáveis para alimentar a carga. 
Essa conversão é feita diretamente sem a existencia de um estágio C.C. e por isso o 
cicloconversor é um conversor C.A.�C.A. Nesse conversor a frequência da rede é superior à 
frequência de saída para a carga. 
 

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS TOPOLOGIAS DE  CONVERSORES ESTÁTICOS CC PARA CC  

Conversor Buck 
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Um conversor Buck (conversor abaixador) é u m circuito eletrônico utilizado para converter 
uma tensão cc (corrente contínua) em outra tensão cc d e valor mais baixo. É similar ao 
conversor Boost (elevador) e é um tipo de Fonte chaveada. Uma forma simples de reduzir uma 
tensão é usar um divisor resistivo, mas em relação aos conversores chaveados, dissipam calor 
na conversão e tem portanto, uma baixa eficiência (um conversor Buck bem projetado pode ter 
mais de 95% de eficiência)O esquema do c ircuito Buck apresenta a sua configuração básica. 
Conversores Buck são utilizados, por exemplo, para reduzir a tensão das baterias de laptops, 
(12-24V) fornecendo os poucos volts necessários ao funcionamento dos processadores. Os 
conversores Buck e Boost, em todas as suas combinações, isoladas ou não, formam o princípio 
de funcionamento de outros conversores chaveados existentes (Buck-Boost, Fly-back, 
forward,etc). A diferença entre este conversor e o c onversor Boost é que o Buck entrega a 
energia diretamente para a saída. Observe que CH1 está representado como um interruptor ou 
chave, para simplificar, mas que na prática pode ser substituído por um transistor, MOSFET, 
TRIAC ou outros dispositivos mais indicados para trabalho contínuo em altas frequências, 
obviamente dimensionado e com circuitos de proteção, controle de chaveamento, etc.(Figura 1) 

 
Figura 1 – Circuito basico do funcionamento de um conversor Buck 

Conversor Boost 

Para a demanda idealizada para este relatório, iremos projetar um conversor Boost elevador, de forma 
a atendê-la. Segue o princípio básico de funcionamento do mesmo. O Boost é um conversor elevador 
de tensão, caracterizado por ter entrada em corrente e saída em tensão. Pode operar no modo de 
condução contínua ou descontínua, sendo que no primeiro apresenta pouca distorção e é 
preferencialmente seu modo de operação usual. Pode manter a tensão de saída regulada, sendo 
utilizado como pré-regulador. Além disso, também é utilizado para correção do fator de potência. A 
Figura 2 mostra o diagrama elétrico do conversor Boost. 

 

Figura 2 – Diagramas elétrico do conversor Boost 

As principais características do conversor Boost são: tensão de saída maior que de entrada. 
Utilizado na correção do fator de potência, com boa qualidade na corrente de entrada, 
operando em malha fechada ou malha aberta para, respectivamente, modo de operação 
contínua ou modo de operação descontínua. Pode apresentar descontinuidade, conforme 
temporização e chaveamento. 
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BUCK-BOOST 

Os conversores buck e boost são também denominados de conversores 
CC-CC diretos, pois existe transferência direta de potência da entrada para 
a saída do conversor.  
O conversor buck alimenta uma carga com características de fonte de corrente contínua, a 
partir de uma fonte de tensão contínua. 
O conversor boost alimenta cargas com característica de fonte de tensão contínua, a partir de 
uma fonte de corrente contínua.(Figura 3) 

 
Figura 3 – Circuitos básicos do funcionamento dos conversores Buck e Boost 
 
 O conversor buck-boost combina as características de entrada de um conversor buck e as  
características de saída de um conversor boost 
  No conversor buck-boost, a tensão média de saída pode ser maior, 
igual ou menor que a tensão de entrada, porém com a polaridade 
invertida 
  O conversor buck-boost (abaixador-elevador) apresenta característica de 
fonte de tensão tanto na entrada quanto na saída  
   Não pode ocorrer a transferência direta de energia da entrada para a saída, 
sendo necessária a inclusão de um componente acumulador (com 
característica de fonte de corrente) para transferir a energia da entrada para 
a saída. 
     Devido à isso, o conversor buck-boost pertence a classe de conversores 
CC-CC indiretos. O conversor Buck- Boost pode apresentar diversos tipos de representações.   
(Figura 4) 

 

Figura 4 – Uma representação diferentes do conversor Buck-Boost 

CONVERSOR  FLY-BACK (DERIVADO DO ABAIXADOR-ELEVADOR) 

O elemento magnético comporta-se como um indutor bifilar e não como um 
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transformador. Quando T conduz, armazena-se energia na indutância do "primário" (em seu  
campo magnético) e o diodo fica reversamente polarizado. Quando T desliga há uma 
perturbação no fluxo, o que gera uma tensão que se elevará até que surja um caminho que dê 
surgimento à passagem de uma corrente que leve a manter a continuidade do fluxo. Podem 
existir diversos caminhos que permitam a circulação de tal corrente. Aquele que efetivamente 
se efetivará é o que surge com a menor tensão. 
No caso do circuito estudado, tal caminho se dará através do diodo que entra em condução 
assim que o transistor desliga. Para tanto a tensão no “secundário”, e 2 deverá de elevar até o 
nível de Vo. A energia acumulada no campo magnético é enviada à saída. A figura  mostra o 
circuito. Note que as correntes médias nos enrolamentos não são nulas, levando à 
necessidade de colocação de entreferro no "transformador". 

 
Figura  5 – Circuito básico do funcionamento de um conversor Fly-back 
 

 
Conversores Push-Pull 
Podemos definir os conversores DC-DC, circuitos que transformam tensão em outra. Um 

conversor push-pull é um tipo de conversor DC-DC que usa um transformador para abaixar ou 
elevar tensão, desde que a relação de transformação seja fixa. 

A principal vantagem do conversor push-pull é sua simplicidade e o alto desempenho em 
processamento de potência. No processamento de potência tanto o sinal de entrada como de 
saída são “potência”. A potência na entrada pode ser fornecida por uma fonte de tensão ou 
corrente e a potência na saída pode ser entregue como corrente ou tensão. Para isto é 
necessário um sinal que controle esse processo. O circuito de potência e o sinal de controle 
fornecem a característica de funcionamento do conversor. 

Começando do circuito apresentado na Figura 1, onde se mostra a nomenclatura 
empregada. 

 

 
Figura 6.  Circuito do conversor DC-DC, push-pull. 

Dizemos que um conversor funciona no modo contínuo de corrente, quando a soma das 
correntes nas chaves (T1 e T2) é diferente de zero em todo o período de chaveamento Ts, ou 
seja, a corrente nas duas chaves não pode ser zero simultaneamente. Isso significa que tanto 
o transistor quanto o diodo não podem deixar de conduzir em um período Ts. 

Caso as duas chaves deixem de conduzir durante Ts, dizemos que o conversor funciona no 
modo descontinuo de corrente. 
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Para mantermos o conversor sempre no modo contínuo, devemos escolher o pior caso que 
será obtido quando D, largura de pulso, for mínimo. 
O conversor com isolador (transformador) serve para isolar a tensão de entrada da tensão de 
saída. O transformador realiza essa isolação e permite que a relação entre espiras seja usada 
para ajustar a largura de pulso mínima e máxima entre valores melhor dimensionados 
 
 
Conversor Foward 
O conversor forward é derivado do conversor buck, com a adição do transformador e 
de outro diodo no circuito de saída. É quase sempre usado no modo de condução contínua, já 
que nesta condição os picos de corrente no primário e no secundário são menores, assim 
como a variação da tensão de saída do conversor. Existe uma pequena energia magnetizante 
que circula pelo núcleo, que deve ser retirada a cada ciclo. Isto faz com que haja necessidade 
de um enrolamento auxiliar no transformador para garantir a desmagnetização. Veja na figura 

1  
Figura 6- Circuito com o conversor foward 
 
Etapas de operação 
 
1ª etapa: o interruptor TR encontra-se em condução, e devido à polaridade 
dos enrolamentos primário e secundário ocorre a carga linear do indutor L e 
transferência de energia para a carga. Os diodos DD e D2 estão bloqueados. 
Existe acúmulo de energia na indutância magnetizante. 
 
2ª etapa: ao desligar o interruptor, a polaridade da tensão no primário se 
inverter, devido à variação de corrente/fluxo. O diodo D1 é reversamente 
polarizado. A energia acumulada no indutor L circula pelo diodo D2. A energia 
acumulada na indutância magnetizante é devolvida para a fonte através do 
diodo DD do enrolamento de desmagnetização. Deve-se garantir que a 
corrente de magnetização se anule, garantindo a desmagnetização do 
transformador. Veja na figura 7 
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Figura 7- 2° etapa de operação com o conversor Foward 

3ª etapa: o diodo DD bloqueia ao anular a corrente de desmagnetização. 
Como está em condução contínua, a energia acumulada no indutor L 
continua circulando pelo diodo D2 até o novo acionamento do interruptor TR. Veja na Figura 8 

 

Figura 8- Terceira etapa de operação com o conversor Foward 

Conversor Cuk com entrada CC 
A figura 9 mostra o conversor Cuk com entrada CC. Nota-se, em relação às topologias 
estudadas anteriormente, a existência de um indutor e um capacitor a mais. Como no 
abaixador elevador já visto, neste caso também ocorre uma inversão na polaridade da tensão 
de saída. A transferência de energia da entrada para a saída é feita por meio do capacitor C1. 

 

Figura 9 – Conversor Cuk com entrada CC 

A tensão média sobre C1 é a soma das tensões de entrada e de saída. Assim, é esta a 
tensão que os interruptores devem suportar. A presença de uma indutância na entrada e uma 
na saída faz com que ambas correntes não sejam recortadas. 
Durante a condução do transistor, a corrente cresce por ambas indutâncias. Ao final do 
ciclo de trabalho, as correntes passam a circular pelo diodo. 

Conversor SEPIC com entrada CC 
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O conversor SEPIC tem as mesmas características estáticas do conversor Cuk, 
apresentando também as mesmas formas de onda de corrente. As tensões sobre os 
interruptores também têm o mesmo valor, ou seja, as chaves devem suportar a soma das 
tensões de entrada e de saída. O capacitor C1, no entanto, deve suportar apenas a tensão de 
entrada. Neste conversor a corrente de saída é recortada. A figura 10 mostra o conversor. 

 
Figura 10- Conversor Sepic com entrada cc 
 
O conversor Zeta, cuja topologia está mostrada na figura 11, também possui uma 
característica abaixadora-elevadora de tensão. Na verdade, a diferença entre este conversor, 
o Cuk e o SEPIC é apenas a posição relativa dos componentes. Aqui a corrente de entrada é 
sempre descontínua (como no conversor abaixador-elevador de tensão visto anteriormente) e 
a de saída é continua. A transferência de energia se faz via capacitor. A operação no modo 
descontínuo também se caracteriza pela inversão do sentido da corrente por uma das 
indutâncias. A posição do interruptor permite uma natural proteção contra sobre-correntes. A 
tensão a ser suportada pelo transistor e pelo diodo é igual a Vo+E. 
 

 
Figura 11- Circuito básico de um funcionamento de um inversor Zeta 
 
 

APLICAÇÕES DOS CONVERSORES 

Nos últimos vinte anos a Eletrônica de Potência tem alcançado um grau de desenvolvimento 
técnico e científico 
surpreendente, tanto no que se refere à criação de variações topológicas como no 
aperfeiçoamento das estratégias decomando e controle dos conversores. Devido a esse 
enorme desempenho, os conversores são normalmente utilizados nas mais variadas 
aplicações industriais, e se constituem atualmente em um dos maiores temas de estudo em 
engenharia elétrica. Um bom exemplo disso é o uso de conversores integrados a motores 
viabilizando assim veículos híbridos, veículos  nos quais as baterias não alimentam apenas os 
motores elétricos, mas também o rádio, o ar-condicionado, os faróis etc. Enquanto esses 
componentes elétricos tradicionais exigem apenas uma tensão de 12 volts de corrente 
contínua, o sistema de acionamento dos motores elétricos exige três fases de corrente 
alternada com tensões entre 200 e 600 volts. Por outro lado, os motores elétricos funcionam 
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também como geradores a fim de gerar energia aproveitando a energia cinética durante as 
frenagens. Essa energia deve ser convertida para ser armazenada nas baterias. Daí a 
importância dos componentes eletrônicos de potência, como os conversores DC/DC, que 
geram as diversas tensões de corrente contínua a partir das baterias, e os inversores, que 
convertem a corrente contínua em corrente alternada. Atualmente, todo esse aparato está 
em módulos separados dos motores.  
Além dessa aplicação os conversores também podem ser integrados em um sistema de alimentação 
de fontes renováveis que alimentam fontes de alimentação alternada. O sistema consiste de um 
conversor DC-DC push pull elevador de tensão, com a função de realizar a amplificação de tensão para 
350V no seu barramento de saída a partir de um banco de baterias com tensão de 24Vdc e também de 
um inversor eletrônico que deverá fornecer energia para a carga na forma de uma tensão senoidal 
com amplitude controlada de 220V de valor eficaz e possuindo baixa distorção harmônica. O projeto 
consiste na especificação, no desenvolvimento, na validação e na instalação de um sistema de 
interface entre fontes alternativas de energia à alimentação de bombas de deslocamento positivo. 
Estas bombas são utilizadas para exploração de petróleo em sistemas de elevação artificial através de 
bombeio por cavidades progressivas. A grande vantagem do sistema proposto esta no baixo custo da 
potência instalada para sistemas com grandes distâncias da fonte alimentadora. 
 
CONCLUSÃO 
A Evolução da Eletrônica de Potência tem feito do estudo dos conversores imprescindível para 
quem pretender compreender a forma na qual é aplicada a eletrônica de potência hoje e as 
inovações que estarão com ela relacionadas. O trabalho em questão foi de suma importância 
para um maior domínio acerca do tema conversores e a sua abordagem nos ajuda a 
compreender de forma mais detalhada as diferenças presentes nos diversos tipos de 
conversores, além disso, mostrou de forma clara a atuação dos conversores em diversos 
sistemas como em motores ou até mesmo em sistemas integrados de alimentação de fontes 
de energia renováveis. 
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RESUMO  
 

 A energia eólica é a energia alternativa que 
mais se desenvolve no Brasil devido aos crescentes 
incentivos e investimentos governamentais em fontes 
alternativas de energia com o intuito de diversificar a 
matriz, mantendo seu status de mais limpa do mundo. A 
região nordestina está se destacando nesse setor 
concentrando assim a maioria desses investimentos. 
Desse modo faz-se necessário que se alie a estes 
investimentos o desenvolvimento e o estudo das 

tecnologias utilizadas na implantação de unidades 
geradoras da energia de fonte eólica. 

Para tanto, fora desenvolvido um projeto de 
construção de um aerogerador do tipo Savonius com o 
intuito de verificar sua eficiência e estudar suas 
aplicações para uma melhor compreensão de suas 
funcionalidades e como ele poderia ser utilizado para 
alimentar uma bateria que forneceria energia para 
equipamentos elétricos de baixa potência. 

 PALAVRAS-CHAVE: Energias Renováveis, Energia Eólica, Aerogerador de Savonius,   
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THE USE OF WIND ENERGY IN THE NORTHEAST REGION: AN ANALYSIS OF THE APPLICATION  
OF THE SAVONIUS WIND TURBINE  

ABSTRACT  
 

The Wind energy is the alternative energy 
that is most developed in Brazil due to increased 
incentives and government investment in 
alternative energy sources in order to diversify the 
energy matrix while maintaining its status as the 
world's cleanest. The Northeastern region is 
emerging in this sector thus concentrating the 
majority of these investments. Therefore it is 
necessary the investments and study to develop 

technologies there will be used in deploying units of 
the wind farms.  

Thinking about that, was developed a 
project to build a Savonius type wind turbine in 
order to verify its efficiency and to study its 
applications to a better understanding of their 
functionality and how it could be used to supply 
electrical equipment of low power through a 
battery. 

 

O Uso da Energia Eólica na Região Nordeste: Uma Análise Sobre a Aplicação do Aerogerador 
de Savonius 

 
INTRODUÇÃO 
 
 O mundo hoje sofre pelo descaso do ser humano com o meio ambiente e agora 
deposita suas esperanças de amenizar essa situação através do uso das energias renováveis 
para desse modo “limpar” suas matrizes energéticas.  
 O Brasil se encontra em uma posição privilegiada no que diz respeito às energias 
renováveis, já que a maioria da energia do país é produzida pelo meio de hidrelétricas, que 
são consideradas muito eficientes e de baixos níveis de poluição. No entanto, a demanda do 
país é crescente, e para que se evite o uso de combustíveis fósseis na produção de energia 
estão sendo desenvolvidos projetos que diversifiquem a matriz energética, utilizando fontes 
alternativas de energia como o vento. 
 A região nordeste tem um potencial eólico acentuado, principalmente nas regiões 
litorâneas, sendo alvo de investimentos e incentivos governamentais. Isso se deve ao fato de 
seus ventos serem constantes durante o ano. Entretanto o Brasil não possui uma tecnologia 
própria, dependendo de tecnologias estrangeiras para a instalação de parques eólicos, o que 
aumenta consideravelmente os custos, tornando, em certos casos, inviável.  

Levando isso em consideração, surgira a idéia de construir um protótipo de 
aerogerador do tipo Savonius para então estudar sua funcionalidade e aplicabilidade como 
uma fonte complementar de energia. Para tanto, utilizou-se materiais de fácil obtenção, com 
exceção dos ímãs neodímio, tomando como base modelos já existentes. 
   
  
 
 

 KEY-WORDS: Renewable Energy, Wind Power, Savonius Rotor 
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O que é energia eólica? 

 Energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar, força dos ventos. É uma 
abundante fonte de energia, renovável, limpa e disponível em todos os lugares. Desde a 
antiguidade que ela vem sendo utilizada pelo seres humanos principalmente em moinhos e 
embarcações. Atualmente, a energia eólica, embora pouco utilizada, é considerada uma 
importante fonte de energia. 

 A energia eólica é obtida através do uso de aerogeradores em que sua funcionalidade 
ocorre de tal forma: as pás da turbina capturam a energia cinética do vento, depois passa pelo 
rotor que é responsável pela transformação dessa energia cinética em energia mecânica de 
rotação e então vai direto para caixa multiplicadora que transmite a energia mecânica 
entregue pelo rotor até a carga, chegando ao gerador elétrico que converte essa mesma 
energia mecânica em energia elétrica. 

Panorama da Energia Eólica no Brasil 

 A demanda brasileira de energia vem crescendo devido, entre outros fatores, ao 
aumento populacional, ao desenvolvimento econômico e aos programas governamentais que 
tem tornado a energia elétrica cada vez mais acessível. Desse modo, é de extrema 
importância que existam investimentos e financiamentos governamentais para ampliar a 
produção de energia evitando assim um déficit de produção. 

 Atualmente o setor elétrico brasileiro conta com usinas hidrelétricas (que representam 
mais de 70% da capacidade instalada), as termonucleares, as termelétricas, as de gás natural e 
as de óleo diesel (nenhuma delas contribui com uma porcentagem maior do que 7% do total). 
Isso mostra que a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de fonte renovável. 

 Apesar da energia proveniente de usinas hidrelétricas ser renovável, a implantação 
destas unidades geradoras provoca impactos ambientais consideráveis, um exemplo disso é a 
destruição de ecossistemas devido a inundações provocadas na área da sua construção. Além 
disso, este recurso não está disponível em todos os estados brasileiros. 

 O atlas do potencial eólico brasileiro descreve a complementaridade entre os 
potenciais hidráulico e eólico, mostrando que o segundo situa-se predominantemente nas 
“extremidades do sistema elétrico”, ou seja, longe das áreas de potencial hidráulico. 

Potencial Eólico 

 A viabilidade da implantação de uma unidade eólica depende, principalmente, da 
qualidade dos ventos na região, ou seja, a constância na velocidade durante todo o ano. O 
Brasil possui potencial eólico acentuado, no entanto, ainda não é explorado. 
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 O mapa do potencial eólico brasileiro ressalta o potencial da região nordeste, que tem 
capacidade de geração de 114TWh por ano, conforme mostra a figura 1. Segundo a empresa 
de pesquisa energética (EPE) o consumo total de energia elétrica no Brasil foi de 
aproximadamente 419TWh no ano de 2010. Isso mostra que somente a região nordeste teria 
capacidade de gerar cerca de 27% dessa energia com todo seu potencial instalado. 

 

Figura 1: Mapa do potencial eólico da região Nordeste. 

Os parques eólicos brasileiros contribuem com apenas 1,02% de toda a energia que é 
produzida no Brasil, apesar do grande potencial brasileiro. Felizmente, o incentivo à energia 
eólica tem crescido no Brasil: o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Eletricidade 
(Proinfa), cujo intuito é diversificar a matriz energética brasileira, prevê a implantação de 144 
usinas dentre elas 54 serão eólicas. No entanto ainda há necessidade de se investir no 
desenvolvimento de tecnologia e mão de obra brasileiras, posto que a exportação destas 
tornaria esta energia mais cara. 
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Tipos de Aerogeradores 

 O princípio de funcionamento de um aerogerador é o mesmo para todos os tipos, 
entretanto eles se diferem de acordo com o número de pás, podendo ser criados 
aerogeradores a partir de duas aletas, e a posição do rotor, podendo ser de eixo vertical e 
horizontal. Os tipos de aerogeradores com rotor de eixo vertical mais conhecidos são os 
chamados “savonius” e “darrieus” (Figura 2), tais nomes foram escolhidos em homenagem 
aos criadores desses modelos, seu número de pás pode variar conforme seu uso. Já aqueles 
que possuem de eixo horizontal (Figura 2) não foram batizados com um nome específico e se 
diferem de três pás, o tripá, entretanto existem outros tipos com um maior número de pás. 

 

Figura 2: Tipos de aerogeradores 

 

A Viabilidade do Uso de Um Modelo de Aerogerador do Tipo Savonius para Economia de 
Energia 

 O Aerogerador de Savonius, principal foco desta pesquisa, é de simples estrutura, 
podendo ser produzido com materiais de pouco valor econômico, sendo utilizado para 
produção de energia em locais isolados das linhas de transmissão que apresentarem 
constância nos ventos.  

 O grande potencial da região nordestina viabiliza a aplicação deste mecanismo para 
economia de energia, já que ele pode ser utilizado para abastecer uma bateria a qual 

2451



BRASIL &NORTE (2011) 
 

 

  

VIII Congresso de Iniciação Científica do IFRN, 2011. 6 
 
 

alimentaria algumas lâmpadas ou outros equipamentos elétricos dependendo de sua 
potência, sendo uma forma de levar energia às pessoas que vivem em locais distantes da rede 
elétrica. 

Uma Proposta de Elaboração de um Modelo de Aerogerador Tipo Savonius 

O aerogerador de Savonius, como o mostrado na figura 3, pode ser feito com materiais 
de baixo custo, sua base pode ser feita com madeira retratada pelo número 1, pode se usar 
qualquer tipo de eixo colocado no aerogerador, entretanto quanto menor o peso do eixo 
melhor a eficiência da turbina, retratado pelo número 4, as pás podem ser feitas de materiais 
que variam desde garrafas pets à fibra de carbono representada pelo número 2, a escolha do 
material vai depender do tempo esperado de uso, mas o peso irá influenciar na eficiência do 
aerogerador, assim como no eixo, e as pás serão fixadas em uma estrutura que as sustentará, 
representado pelo número 3, também podendo variar no tipo de material, desde que seja 
utilizado materiais leves e de resistentes. Os imãs serão o material mais caro na produção do 
gerador eólico, já que eles são de difícil aquisição, entretanto pode ser usado na produção do 
aerogerador, imãs de alto falantes ou de HD’s velhos, ilustrado na figura 4. 

 

Figura 3: Representação de um modelo de aerogerador do tipo Savonius 
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Figura 4: Um imã retirado de um HD 

Resultados esperados: 

 Através do desenvolvimento do protótipo de aerogerador de savonius espera-se 
demonstrar a eficiência desse mecanismo de obtenção de energia de forma simples e 
objetiva, para desse modo tornar este conhecimento acessível e com isso mostrar que este 
mecanismo pode ser adotado para as mais diversas aplicações, dentre elas o abastecimento 
de uma bateria para que esta alimente equipamentos elétricos de baixa potência. 
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RESUMO  
 
O Projeto foi desenvolvido com o intuito de 
aumentar o interesse do aluno pela 
aprendizagem, através da utilização de 
softwares educativos, que mesclam 
conhecimentos acadêmicos e diversão. 
Dividido em três etapas de criação, o software 
foi desenvolvido no ambiente Flash CS5, 
utilizando a linguagem de programação 
Actionscript. A primeira parte foi desenhar 

todos os elementos que constituem o Projeto. 
Em seguida, implementou-se todas as 
animações do jogo. Por último, foi criado um 
banco de questões que poderão ser ampliado 
para conter outras disciplinas. O software tem 
ainda o objetivo de ser inserido em escolas do 
ensino público como ferramenta pedagógica. 
 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Softwares Educacionais, Flash, ActionScript, Interdisciplinaridade 

 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECT OF ACADEMIC 
ABSTRACT  
 
The project was developed in order to increase 
student interest in learning through the use of 
educational software, that mix academic 
knowledge and fun. Divided into three stages 
of creation, the software was developed in 
Flash CS5, using the ActionScript programming 
language. The first part, was designed all the 

elements that constitute the Project. Then, it 
was implemented all the animations in the 
game. Finally, it was created a question base 
that can be increased to include other 
disciplines. The software also has the goal of 
being introduced at schools of public 
education as a pedagogical tool. 

 

 KEY-WORDS: Educational software, Flash, Actionscript,  interdisciplinarity. 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES ACADÊMICOS 

INTRODUÇÃO 
 

Com a expansão da tecnologia e facilidade de acesso a essas ferramentas, cada vez 
mais jovens acessam computadores, internet, jogos entre outros. Com isso, o mundo torna-se 
mais interativo, devido as diversas possibilidades disponibilizadas pela grande rede de 
computadores, possibilitando o acesso a uma quantidade significativa de informações. Mas 
com tanta informação, muitas vezes não úteis, os adolescentes se esquecem dos seus 
compromissos acadêmicos, deixando de lado livros e cadernos para ficarem conectados o dia 
inteiro em sites de relacionamento, jogando ou mesmo lendo. Baseado nessa realidade, o 
Projeto de Desenvolvimento de Softwares Acadêmicos, propõe-se a criar um software 
gratuito que possa ser utilizado como ferramenta auxiliadora dos estudos, unindo um jogo de 
naves com perguntas e respostas referentes às disciplinas vistas na escola. O jogador ganhará 
uma quantidade de pontos a cada inimigo derrotado e responderá as perguntas que 
aparecerão na tela. Ao responder corretamente uma quantidade “x” de questões, os pontos 
serão multiplicados por esse número de acertos. Inicialmente, serão abordadas as disciplinas 
de matemática, química e física por apresentarem os menores rendimentos por parte dos 
alunos. 

Para o desenvolvimento do jogo foi usando o Flash CS5 e a linguagem de programação 
Actionscript, que unidos, facilitaram toda a criação de cenários, elementos que integram esse 
cenário e a implementação do código fonte.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O mundo reveste-se a cada dia que passa de novas ideias e os olhares voltam-se para 
as novidades crescentes no mercado tecnológico. Os jogos são umas das principais atrações, 
sempre com inovações, criatividade, pelos recursos visuais, a diversão proporcionada e a 
interação, tornando-se extremamente chamativos para o público infantil e juvenil. Essa é uma 
das dificuldades enfrentadas pela escola, por terem a atenção dos alunos mais voltada para os 
jogos de computadores do que para os estudos.  

Inicialmente, a proposta do Projeto de Desenvolvimento de Softwares Acadêmicos era 
o desenvolvimento de um software que pudessem ser utilizados como um meio prático dos 
estudantes se interessarem mais pelas disciplinas ministradas nas escolas. A partir de 
pesquisas realizadas por professores e alunos no Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), buscou-se uma forma de unir aprendizagem e 
diversão. A partir disso, surgiu a ideia de um jogo com perguntas e respostas. Receando que 
não fosse o bastante para chamar a atenção do aluno por causa de sua simplicidade, lançou-
se uma proposta adicionando a idéia de um jogo de naves espaciais, no qual as perguntas 
surgiriam a medida que o jogador avançasse no jogo.   

 
[...] enquanto cada vez mais crianças jogam vídeo games e jogos em computador e 
via Internet, as escolas com ensino tradicional enfrentam diversos problemas. Uma 
das causas apontadas para a dificuldade de aprendizado é o fato de que a escola não 
“fala” a linguagem dos alunos, cujas vidas estão centradas na tecnologia. De fato, os 
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alunos atuais mudaram de perfil, não só em termos de bagagem de habilidades em 
ferramentas tecnológicas, que já possuem quando entram nas escolas, mas também 
em termos de bagagem contextual. Basta observar que grande parte das crianças 
com 4 ou 5anos já assistiu a mais de 5 mil horas de televisão, obtendo informações 
sobre os mais variados assuntos. (Wang, pg. 2, 2005).[1] 

 
A partir de estudos, leituras e pesquisas, focou-se na dificuldade que os professores 

têm de manter a atenção dos alunos durante as aulas. Para tanto, o jogo baseado em naves 
espaciais conta com uma série de perguntas que o aluno deve responder para avançar os 
níveis, instigando-os assim, a buscarem conhecimentos sobre a variedade de perguntas as 
quais se sujeitarão. O propósito principal, é que o estudante perceba a necessidade de 
construir o próprio conhecimento e que vá além da diversão que os games de computadores 
proporcionam. Além disso, é interessante que eles não dependam somente do que veem na 
sala de aula, mas sim, que leiam mais sobre os conteúdos para aperfeiçoar o que estão 
aprendendo. 

Os softwares com propostas pedagógicas são uma grande aposta para o auxílio do 
profissional da educação, embora seja uma área que ainda está em desenvolvimento por 
enfrentar problemas como o fato da maior parte do corpo docente não ser preparada para 
lidar com essa nova realidade. De acordo com Wang[1], assim como o avanço e o uso de 
computadores é algo ainda recente, os jogos educacionais também estão no seu estágio 
inicial, porém com grandes chances potenciais. É possível que uma educação que se baseie 
em jogos não seja bem vista pela comunidade pedagógica e que cause uma profunda 
mudança nos métodos para se educar. Mas também é possível que unindo diversão à 
conhecimento , à metodologia bem empregada e postas em prática com profissionais bem 
preparados para saberem lidar com as novas ideias, nos dá boas perspectivas de mudanças na 
educação brasileira.  
 

Muitos softwares educacionais estão se tornando uma solução reveladora e 
interessante, à medida que são empregados nas mais variadas situações tais como 
em simulações, que substituem sistemas físicos reais da vida profissional e testam 
diferentes alternativas de otimização desses sistemas. Além disto, podem também 
contribuir na estimulação do raciocínio lógico e, consequentemente, da autonomia, à 
medida que os alunos podem levantar hipóteses, fazer inferências e tirar conclusões, 
a partir dos resultados apresentados. (Bona, 2009, pg. 36)[2] 

 
O que prende o aluno aos jogos são as atividades que ele precisa executar, a 

interatividade, a criatividade, a criação e recriação de mundos, de personagens e a fantasia 
que o espaço virtual proporciona ao jogador. A partir de ferramentas que o jogo disponibiliza 
ao sujeito, ele pode inventar lugares, aceitar ou não desafios, armar estratégias, descarregar 
toda a criatividade acumulada em situações determinadas, além de criar espaços de 
socialização e etc.  
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METODOLOGIA 
 

Inicialmente fez-se uma pesquisa sobre os jogos educativos existentes, no entanto, 
constatou-se que os mesmos não chamam a atenção do aluno, tanto quanto os jogos comuns. 
Com isso, tem-se como objetivo, criar um jogo que seja ao mesmo tempo educativo e 
atraente. Em seguida, determinou-se como seria o jogo. Com o intuito de se trabalhar a 
interdisciplinaridade, decidiu-se que o banco de questões abordaria, inicialmente, as 
disciplinas de Química, Física e Matemática, as mesmas são introduzidas no jogo ao longo das 
fases. Depois disso, desenhou-se os elementos que seriam recorrentes no jogo, nave, 
inimigos, fundo de tela, menus, enfim, tudo que é necessário a um jogo. Para tanto, utilizou-
se o ambiente Flash CS5, usado para criar animações, banners entre outras aplicações. Por 
fim, implementou-se a programação (código fonte) do jogo, a parte mais longa do projeto, em 
virtude do nível de detalhamento dos movimentos e ações, com o objetivo de deixá-lo o mais 
interessante possível. 
 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os resultados estão dentro do esperado, conseguiu-se desenvolver um jogo bastante 
interativo, que desperta a atenção dos alunos, o que contribui para facilitar o processo de 
aprendizagem. A Figura 1 apresenta a tela inicial do jogo, percebe-se o logo da instituição, 
com o fundo de estrelas, é uma tela que aparece apenas por alguns segundos, dando lugar ao 
Menu do jogo, mostrada na Figura 2. 

 

Figura 1 – Tela inicial do jogo. 
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Figura 2 – Menu inicial. 

 

Na tela de menu inicial, pode-se escolher as seguintes opções: “Jogar”, para iniciar 
uma nova partida; “Scores”, para verificar a pontuação alcançada pelos jogadores e “Sobre”, 
que acessa uma janela com as explicações e comandos do jogo. 
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Figura 3 – Interfaces gráfica. 

 
Na Figura 03, mostra-se a tela inicial do jogo, a qual é constituída por uma nave, a qual 

pode-se controlar os movimentos e atirar, através da tecla Space. Nesse cenário (espaço com 
estrelas), surgem inimigos que podem ser abatidos pela nave, além das questões que surgem 
em balões e devem ser respondidas para avançar no jogo. 

 

CONCLUSÃO 

Para difundir-se o conhecimento, precisa-se de ideias inteligentes, que abram espaço e 
oportunidade a todos. A escola, como um local de interação, deve também ampliar seus 
horizontes, não se limitando apenas à biblioteca de tinta e papel, mas ao acervo ilimitado das 
redes de computadores. 

Nas salas de aula, as tecnologias oferecem recursos e oportunidades para que se possa 
aumentar cada vez mais, nossos conhecimentos. Dessa forma, Pode-se aliar o estudo da 
matemática, do português e outras línguas, física, química e outras disciplinas ao prazer de 
jogar. Assim, este projeto, ao desenvolver uma nova ferramenta do gênero, oferece uma 
contribuição para a difusão do conhecimento. 

Esse artigo busca mostrar a importância das novas tecnologias na educação, a 
utilização de softwares com fins educacionais e os frutos desse projeto de pesquisa. Acredita-
se que uma das formas de motivação sejam os jogos, que trazem de forma inovadora e 
dinâmica, conhecimentos variados, levando o aluno a buscar a autonomia e a construção do 
saber. 
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RESUMO  
 

Atualmente têm-se a necessidade de avançar 
tecnologicamente e de desenvolver ferramentas para 
automatizar o processo econômico do agronegócio na 
cidade de Pau dos Ferros - RN, em que se utilize fontes 
de energia renováveis e que haja o menor desperdício 
de água possível para melhor aproveitar os recursos 
naturais, reduzindo assim os impactos ambientais. Com 
esse objetivo criou-se um  sistema irrigação em escala 
reduzida  movido a energia solar, em que o usuário 
consegue programar o sistema para aguar seu plantio 
nos horários que achar conveniente. Esse sistema é 

constituído dos seguintes elementos: placas 
fotovoltaicas para conversão de energia solar em 
elétrica, uma bateria para o armazenamento da energia 
captada, a qual alimentará uma bomba d'água capaz de 
abastecer um reservatório equipado com dispositivos de 
controles de nível d’água e válvula para controle da 
vazão de saída. No qual o processamento e aquisição de 
dados são feitos pela placa Arduino Uno (equipada com 
o microcontrolador Atmega 328) que utiliza Softwares 
para poder realizar todas as ações necessárias para que 
o sistema irrigação funcione. 

 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Automação Agrícola, Energia Solar, Desenvolvimento de Softwares, Sistemas 
microcontrolados. 

 
INTELLIGENT IRRIGATION SYSTEM  

 
ABSTRACT  
 

Currently there is the need to advance 
technologically and to develop tools to automate the 
economic process of agribusiness in the city of Pau 
Ferros - RN, which use renewable energy sources and 
that there is less waste of the water as possible to 
better enjoy the natural resources, and reducing 
environmental impacts, with this purpose created an 
irrigation system of small-scale powered by solar 
energy, where the user can program the system to 
water your plant at the times they find convenient. This 

system is formed for the following elements: 
photovoltaic plates to convert solar energy into 
electricity, a battery for storing captured energy, which 
will feed a water pump capable of supplying a 
reservation with water level controls and a valve for 
controlling the output flow. In which processing and 
data acquisition are done by Arduino Uno board 
(equipped with the microcontroller Atmega 328) that 
uses software to be able to perform all actions 
necessary for the irrigation system work. 

 

 
KEY-WORDS: Agricultural Automation, Solar Energy, Software Development, Microcontrolled 
Systems.  
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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE 

 
INTRODUÇÃO 
 

Hoje em dia, o desenvolvimento de novas ferramentas para automação agrícola na 
região do Alto Oeste Potiguar onde se localiza a cidade de Pau dos Ferros-RN tem uma grande 
importância, pois esta região apresenta boas condições para o desenvolvimento do 
agronegócio, mas possui uma baixa produção agrícola, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística), é equivalente a menos de 3% do PIB do município. Isso ocorre devido 
alguns fatores como, a produção da agricultura se concentrar, basicamente, nas épocas de 
chuvas que vão de janeiro a maio, gerando assim um baixo rendimento dos produtos 
cultivados. Outro fator que contribui é cultivo basicamente das Culturas de feijão e milho, 
deixando de lado o potencial frutífero das regiões tropicais. Esses fatos podem ser causados 
por não haver apoio ao agricultor através de políticas públicas (auxílio financeiro, consultoria 
de profissionais da área) e de tecnologias que ofereçam soluções para problemas de 
produções de outras culturas. Dessa forma, esse trabalho busca melhorar tanto quantidade 
como em qualidade período produtivo durante todo o ano. 

O trabalho priorizou o desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente, que 
utilize a menor quantidade de água possível, pois é um recurso natural escasso, 
principalmente, no sertão nordestino, de forma que seja utilizada apenas a quantidade 
necessária para suprir as necessidades das lavouras. Além disso, podem-se controlar os 
períodos do dia em que o processo de irrigação é mais eficiente (condições climáticas, período 
do ano). Isso potencializa o melhor desenvolvimento da lavoura utilizando-se a menor 
quantidade de água possível. Desta forma, essa eficiência na utilização leva a diminuição de 
outro fator importante, que é o consumo de energia. Nesse ponto, busca-se eliminar outro 
gargalo verificado na região que é a localização das lavouras distantes das redes de 
distribuição elétrica. Apontou-se como solução a geração própria de eletricidade através de 
termogeradores ou de fontes alternativas. Optou-se pelo uso da energia solar, que além de 
ser uma fonte renovável, não necessita de manutenções e abastecimento, o que contribui 
para a amortização do seu custo ao longo do tempo.  

Através de pesquisas e estudos de artigos e de manuais sobre energia solar, 
observou-se que esse tipo de geração ainda é relativamente mais cara de que as fontes 
comuns (térmicas e hidráulicas) disponíveis nas redes das concessionárias, no entanto, esse 
projeto é direcionado a produtores agrícolas que se situam distantes de redes elétricas, o que 
viabiliza o custo dessa geração. Além disso, a escolha dessa fonte também se deu pela 
excelente localização da região para efeitos da radiação solar, pois segundo dados do Atlas [1] 
esta região recebe diariamente uma radiação que equivale entre 5700 e 5900 Wh/m²dia, 
possibilitando altos níveis de geração. Assim pode-se desenvolver um sistema 
economicamente viável e bastante eficaz. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Buscou-se o desenvolvimento do processo de irrigação, pois se o mesmo for 
gerenciado de forma adequada, poderá fornecer muitas melhorias para produção agrícola e 
também aumentar a qualidade de vida de seus usuários. Mas esse desenvolvimento requer 
dois fatores primordiais: água e energia. Dessa forma, a escolha da fonte energética e o modo 
como os recursos hídricos são utilizados, essencial importância para pesquisa. 

Conforme CEPEL [2] há basicamente, dois métodos de produção de eletricidade a 
partir da luz fornecida pelo sol: fototérmica e fotovoltaica. O primeiro se caracteriza pelo 
surgimento de uma diferença de potencial, provocada pela junção de dois metais, quando tal 
junção está a uma temperatura mais elevada do que as extremidades. Enquanto o segundo 
tem como princípio o efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel em 1839, o qual 
decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais (Semicondutores) na presença da luz 
solar (ou outras formas apropriadas de energia). Atualmente essa tecnologia tem se 
desenvolvido significativamente, obtendo-se eficiência de conversão em torno de 25% Aneel 
[3]. Então se decidiu utilizar a tecnologia fotovoltaica, como forma de geração de eletricidade 
para o sistema, por se tratar de uma tecnologia em expansão e por ser uma fonte renovável 
de energia. 

Com relação aos recursos hídricos, atualmente sua utilização sustentável é uma 
necessidade mundial e preocupação presente na região Nordeste de longas datas. Dessa 
forma, sua utilização adequada é fator primordial, tanto ecologicamente quanto do ponto de 
vista econômico, pois esse recurso equivale a uma parcela significativa dos custos de 
produção. 

Tendo como base os fatos expostos acima, esse projeto é desenvolvido com dois 
enfoques principais: geração e gerenciamento de energia e controle do uso de água. O 
módulo de gerenciamento é composto por sensores/atuadores e uma unidade central de 
processamento. A escolha desses elementos teve como base: estimativa de custos, precisão 
dos resultados e facilidade de implementação. O processo de gerenciamento de água baseia-
se nas seguintes variáveis: nível de água do reservatório, capacidade de geração de energia 
para o restante do dia, melhores períodos do dia para irrigação.  

METODOLOGIA 

No decorrer de todo período de trabalho, construiu-se um sistema irrigador em escala 
reduzida (Figura1), constituídos das seguintes partes: 1- Fonte DC 30 V 3 A, a qual simula o 
funcionamento das placas solares e baterias; 2- placa Arduino UNO para aquisição e 
processamento dos dados; 3- circuitos de acionamento; 4- válvula solenoide, para o controle 
da vazão de saída do reservatório um; 5- reservatório 1; 6- reservatório dois; 7- bomba CC 
para bombear a água do reservatório 2 para o reservatório 1;  8- sensor ultrassônicos, para 
monitorar o nível de água no reservatório um. 
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Figura 1 – Sistema de automação para controle de irrigação. 

 

A aquisição e processamento de dados são realizados pela placa Arduino Uno, suas 
características principais são: microcontroladorAtmega 328; 14 portas E/S digitais (das quais 6 
podem ser saídas PWM); 6 entradas analógicas; 32 kB de memória Flash; 1 kB de memória 
EEPROM; velocidade de clock 16 MHz. Além das funcionalidades acima, a plataforma Arduino 
permitir a implementação do código na linguagem C e, oferece de forma livre (licença 
CreativeCommons) bibliotecas e esquemas eletrônicos que facilitam a implementação de 
projetos microcontrolados. 

O nível de água do reservatório um é ajustado continuamente em função dos estados 
das variáveis envolvidas, esse ajuste é realizado através de uma bomba em corrente contínua, 
para encher o reservatório, e de uma válvula solenóide, para liberar água. Esses componentes 
necessitam de um circuito de acionamento (Figura 2), pois a placa Arduino Uno não consegue 
alimentar diretamente os níveis de corrente exigidos. Dessa forma, sempre que se deseja 
acionar os dispositivos, e enviado um sinal PWM (Modulação por largura de Pulso) para o 
circuito de acionamento, o qual fornece a corrente necessária. 
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Figura 2 – Circuito de acionamento a MOSFET. 

O monitoramento do nível do reservatório é realizado por um sensor de distância 
ultrassônico (Figura 3), o qual serve para medir a distância de um ponto até determinado 
objeto. Tal componente é constituído por um transmissor e um receptor ultrassônico. Seu 
funcionamento baseia-se no tempo gasto para um pulso ultrassônico (frequência 33kHz) sair 
do transmissor, atingir o objeto que se deseja medir a distância e retornar ao receptor. Sua 
utilização ligado ao Arduino é realizado através da biblioteca Ultrasonic.hArduino [4]. 

 

Figura 3 – Sensor ultrassônico. 

Após a montagem do hardware do sistema, deu-se início ao desenvolvimento do 
software. Utilizou-se a linguagem de programação C, nesse ponto a plataforma Arduino 
agilizou o desenvolvimento, na medida em que se pode utilizar algumas bibliotecas e 
comandos de rápido entendimento. Inicialmente desenvolveu-se através da biblioteca Time.h 
o módulo relógio, que fornece a data e hora ao sistema. Dessa forma, pode-se determinar 
instantaneamente, baseado nos históricos de medições, quanto de energia foi gerada e qual a 
capacidade estimada de geração para o restante do dia, que é de fundamental importância 
para tomadas de decisões quanto ao uso da água. Além disso, pode-se configurar o sistema 
para irrigar a propriedade em determinados períodos do dia de acordo com as condições de 
solo e clima.  

Transmissor 

Receptor 

PulsoPWM 
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A atividade seguinte foi o desenvolvimento dos módulos de monitoramento do nível 
de água do reservatório, dos níveis de carga da bateria e da potência gerada pelas placas 
solares, esses dados são gravados na memória EEPROM e servem de base para tomada de 
decisões instantâneas e futuras, pois em virtude das mudanças dos níveis de radiação e de 
horários de incidência o sistema necessita se adaptar dinamicamente a essas variações. Na 
fase seguinte, desenvolveu-se o módulo de tomadas de decisões, no qual dependendo dos 
dados coletados e das configurações fornecidas pelo usuário (horários para irrigação, 
quantidade de água por dia, total de placas solares, capacidade das baterias) o sistema 
controla os níveis de armazenamento de água e energia, bem como libera o fluxo de água 
para lavoura. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Analisando todo o desenvolvimento do trabalho, se pode notar que se conseguiu 
construir um sistema irrigador ecologicamente sustentável e moderno, com capacidade de 
suprir as necessidades de seus usuários e com isso melhorar tanto em quantidade com em 
qualidade a produtividade das lavouras. Além disso, busca-se a utilização adequada da água, 
pois é gasto só o necessário devido ao controle dos níveis de água, fazendo com que energia 
também tenha o consumo diminuído, havendo minimização dos custos e maximizando a 
eficiência do sistema, levando a um menor gasto dos recursos naturais.  

CONCLUSÃO 

Toda a elaboração do projeto teve como princípio a preservação do meio ambiente, 
juntamente com a ideia de automatizar o trabalho rudimentar da agricultura através de um 
sistema irrigador inteligente (que executa a irrigação do plantio precisando apenas que o 
usuário acione o sistema). Observou-se atualmente que trabalhos sustentáveis tem uma 
enorme importância, pois os recursos são finitos e a utilização dos mesmos cresce a taxas 
altíssimas, assim nesse trabalho buscou-se utilizar as formas mais eficientes e baratas de 
geração alternativa de energia, no entanto, há a preocupação de reduzir ao máximo o seu 
consumo, embora seja uma fonte renovável há esforços e gastos de energia para se produzir e 
transportar placas solares. Além das células solares, o sistema prima pelo uso mínimo de 
baterias, pois os metais que as constituem são altamente poluentes podendo trazer riscos a 
saúde humana. 

Esse sistema ainda está na fase de teste e possivelmente a utilização dele aliado com 
assistência técnica de um agrônomo pode trazer vantagens para os produtores, e devido a seu 
custo relativamente baixo, também pode ser uma alternativa para os agricultores que não 
tem acesso a sistemas de irrigação, levando assim a expansão do agronegócio para região. 
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RESUMO  
 

O projeto busca desenvolver um software com 
o intuito de implementar os modelos físicos que 
norteiam à acústica para um ambiente industrial. Esse 
software deve ser de fácil utilização e ser capaz de 
dimensionar sistemas de sonorização industrial 
(intercomunicação), em conformidade com as exigências 
normativas. Os sistemas de intercomunicação consistem 
basicamente, em amplificadores de áudio e sonofletores 
(cornetas e caixas acústicas) e, são responsáveis pela 
comunicação entre as diversas malhas de uma indústria. 
A relação entre essas malhas é importante, tanto em 
nível operacional, ajudando no escoamento de 

informações importantes para o bom funcionamento da 
gestação, como também é uma importante ferramenta 
de segurança, emitindo tons de alarmes e chamadas de 
emergências caso ocorra alguma situação de perigo 
(incêndio, vazamento de gases, curto circuitos, etc.). 
Dessa forma, esses sistemas devem atender as 
demandas específicas de cada planta industrial, e estar 
em conformidade com normas internacionais emitidas 
pelos principais órgãos reguladores do setor 
(IMO/SOLAS, IEC, ANATEL, Normas Petrobras).  

 
 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: simulação acústica industrial, sistemas de intercomunicação, desenvolvimento de 
software. 

 

INDUSTRIAL ACUSTIC SIMULATION ENVIRONMENT 

ABSTRACT  
 

The project aims to develop a computational 
tool in order to implement the physical models to 
acoustic systems. This software should be easy to use 
and be able to simulate industrial sound systems (public 
address), in conformity with normative requirements. 
The public address systems consist of audio amplifiers, 
horns and speakers, and are responsible for 
communication between the several levels of an 
industry. This communication is necessary, both at the 
operationally as an important security tool, sending 

alarms sounds and emergency calls case have any 
danger (fire, spill gas, short circuits, etc.). Therefore, 
these systems must attend the specific demands of each 
industry plant, and should be conformity with 
international standards issued by the main regulators of 
the sector (IMO / SOLAS, IEC, ANATEL, Petrobras Rules).  

 

 

 

 KEY-WORDS: Industrial acoustic simulation, public address systems, software development. 

2469



QUEIROS & AQUINO (2011) 
 

 
SOFTWARE DE SIMULAÇÃO ACÚSTICA 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil vem expandindo-se economicamente e cada vez mais tem se tornado 
referencia na produção mundial em vários setores, como por exemplo, a produção agrícola e 
mineral. A atenção para o país aumentou consideravelmente após a descoberta de grandes 
reservas de petróleo no pré-sal. Por outro lado, o meio de escoamento mais utilizado ainda é 
a malha rodoviária, o que acaba sendo um problema devido às deficiências encontradas nesse 
setor. Medidas para minimizar essas deficiências algumas medidas vem sendo tomadas, tal 
como a reativação da indústria naval (navios, plataformas de petróleo, etc.). Esse setor exige 
alguns tratamentos especiais devido a algumas particularidades que envolvem construções 
dessa área, pois são de grande porte, transportam produtos inflamáveis ou fazem parte da 
extração de petróleo, além de serem ambientes fechados de trabalho. Devido ao tamanho 
dessas embarcações e ao alto nível de ruído presente, o sistema de sonorização tem que estar 
em perfeito funcionamento para que a comunicação (chamadas de voz e alarmes) entre os 
setores da planta não apresente falhas. Em locais como esse, muitos gases são liberados para 
o meio caracterizando-o como ambientes de trabalho de atmosfera explosiva, dessa forma, a 
segurança dos tripulantes é um dos fatores determinantes na construção dessas 
embarcações, sendo necessário um planejamento próprio do sistema de segurança onde está 
incluído o sistema de intercomunicação. Sendo assim, o início das operações sem o perfeito 
funcionamento do sistema de sonorização é terminantemente inadmissível. A instalação 
desses sistemas ainda enfrenta uma grande dificuldade, mesmo com sua importância 
comprovado, pois os engenheiros, devido a falta de ferramentas computacionais, encontram 
dificuldade para realizar esse dimensionamento. Devido a complexidade e rigoroso 
tratamento matemático exigido pelos conhecimentos acústicos muitas vezes essa etapa é 
pulada e o dimensionamento é feito empiricamente, acarretando alguns problemas como: 
ligar os equipamentos para que se verifiquem as demandas totais (quantidade de 
sonofletores, amplificadores, cabos, etc.), atrasando o prazo de entrega da obra e 
aumentando os gastos; dificuldade de planejar os gastos totais, pois não se sabe exatamente 
a quantidade de equipamentos. Por tais motivos, se faz necessário um software capaz de 
fazer o levantamento dos níveis de ruído e de dimensionar a quantidade de sonofletores e 
amplificadores. Para a realização desse dimensionamento é preciso os dados técnicos dos 
equipamentos geradores de ruído (bombas, motores, etc.) e seus pontos de localização na 
planta. O principal aspecto positivo de utilizar uma ferramenta como essa é a estimativa 
prévia das necessidades, diminuindo o prazo no cronograma e facilitando a compra de 
equipamentos.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Como fase inicial fez-se um estudo sobre todos os fenômenos físicos que norteiam a 

acústica [1] e sobre as exigências normativas definidas pelos principais órgãos reguladores do 
assunto (IMO/SOLAS, IEC, ANATEL, Normas Petrobras), com a intenção de obter 
conhecimento e atender as necessidades que forem impostas. Em um segundo momento, a 
construção de um ambiente de simulação foi iniciada, dividida em dois tempos: 
implementação dos modelos físicos e construção de uma interface gráfica amigável.  

A base teórica sobre o som e seu comportamento em ambientes abertos, foi obtida 
no livro de acústica [1], levantando muitos conceitos indispensáveis, tais como: dispersão e 
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atenuação do som, área de cobertura sonora, potência emitida por uma fonte sonora, ruído 
de fundo. A partir da teoria obtida o modelo matemático para transdutores e fontes de ruído 
foi montado.  

Ao emitir uma onda sonora o sonofletor fornece uma determinada potência ao meio, 
a qual sofre atenuação à medida que se afasta da fonte ou do ângulo principal de incidência. A 
Equação 01 descreve esse comportamento da seguinte forma: o termo Lk é o parâmetro 
sensibilidade do transdutor (fornecido pelo fabricante), esse valor é calculado sobre condição 
padrão (1kHz/ 1w/ 1m), aplica-se um sinal na frequência de 1kHz, com potência de 1w e 
efetua-se a medição a 1 metro. Esse termo serve como referência para determinar a potência 
à medida que se afasta da fonte, já que esta decresce conforme a parcela 20log(dK(x,y)). Além 
do decréscimo de potência relativo à distância, há outra parcela negativa Atdiv, devido ao 
ângulo (θ) de um ponto em relação ao eixo principal do sonofletor, a qual aumenta à medida 
que esse ângulo cresce. 
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Na qual: 
k: k-ésimo sonofletor; 
N: número de sonofletores; 
Lk: sensibilidade de cada transdutor; 
dk: distância de um determinado ponto ao transdutor; 
Atdiv: atenuação direcional.  

A atenuação devido à direção do ponto em teste até a corneta é dada pela Equação 
02, para efeito de simulação foi estabelecido seis valores a partir de folhas de especificação de 
fabricantes MEDC (2011). 
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equação (02)

 

Na qual: 
DH: dispersão horizontal; 
θ: ângulo entre um ponto e o eixo principal do transdutor. 

Em qualquer ambiente é possível identificar vários níveis sonoros, causados por 
diferentes fontes de ruído (motores, bombas, etc.), dessa forma, modelou-se essas fontes 
sonoras conforme Equação 03. Foi definido que o som é emitido com a mesma intensidade 
em todas as direções, havendo atenuação apenas em relação à distância de um dado ponto 
até a fonte de ruído. Sendo assim, o termo 20log(dK(x,y)) modela o comportamento da 
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potência sonora à medida que se afasta das fontes.  No entanto, mesmo que não haja 
nenhum dos equipamentos citados, ainda assim, há um nível considerável de ruído, ao qual se 
dá o nome de “ruído de fundo” que deve ser considerado de acordo com as características de 
cada projeto.    
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Na qual: 
N: número de fontes de ruído; 
PN: potência do ruído; 
NF: ruído de fundo; 
NK: nível de pressão da k-ésima fonte de ruído; 

Ao obter-se a potência sonora total e a potência de ruído total, calculou-se a relação 
sinal/ruído, que estabelece o quanto a intensidade do som que se deseja transmitir para os 
usuários é maior que a intensidade das fontes de ruído. Como as grandezas estão em dB basta 
subtrair o nível da potência de ruído pela intensidade da potência sonora, conforme Equação 
04. 

][][][/ dBPdBPdBNS Nsom −=                                                       equação (04) 

Com o estudo e implementação dos modelos físicos concluídos, era necessário 
determinar qual linguagem de programação seria mais adequada e útil para a implementação 
do código-fonte, sabendo que essa linguagem deveria ter todas as funcionalidades 
necessárias e um tempo de execução razoável, devido à alta quantidade de cálculos 
matemáticos. Após pesquisas no assunto, decidiu-se utilizar a linguagem Java, que além de 
ser uma linguagem multiplataforma, disponibiliza todas as ferramentas necessárias para que o 
programa fosse construído de forma rápida e eficaz. Além disso, utilizou-se a IDE (Integrated 
Development Environment) netbeans, pois reúne várias ferramentas e características que 
ajudam na rapidez e desenvolvimento do projeto. 

A construção do software foi dividida em dois passos: implementação dos modelos 
matemáticos e interface gráfica. No primeiro passo, o software inicialmente divide a área de 
cobertura em uma matriz de n pontos (n é determinado pelo usuário), quanto maior o valor 
de n, maior será a resolução dos resultados. Em seguida para cada fonte de som e de ruído, é 
calculada as suas respectivas contribuições de potência em cada um dos n pontos da planta, 
considerando-se as distâncias e ângulos entre cada ponto em relação à corneta (na Figura 1, 
cada retângulo equivale a um ponto na matriz). Assim, é possível encontrar os resultados do 
programa: mapa de ruído e mapa da relação sinal/ruído, representados por gráficos de cores. 
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Figura 1 – Posição da corneta em relação a um determinado ponto: na qual d(x,y) é a 
distancia da corneta ao ponto P(x,y) e θ é o ângulo entre este e o eixo principal da corneta.  

Feito o código-fonte do programa, foi iniciada a construção de uma interface gráfica 
amigável (Figura 2), para que o software ficasse o mais simples possível, fazendo-o acessível a 
pessoas que desprovidas de conhecimento em programação. Para o programa funcionar, 
basta apenas informar os dados de entrada, que é feito através dos botões: Fonte de Ruído, 
Ruído de Fundo e Transdutor. Ao selecionar cada botão desses, uma nova janela abrirá onde 
os dados serão inseridos, de acordo com o botão escolhido. Após a inserção dos dados, 
escolhe-se qual mapa deseja-se: mapa de ruído e/ou mapa da relação Sinal/Ruído.  

 
Figura 2 - Interface gráfica do programa, tela inicial. 

CONCLUSÕES 

Para comprovar a eficácia do software, vários ambientes foram simulados vários 
ambientes. Inicialmente foi simulado um ambiente apenas com ruído de fundo, Considerou-se 
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como dados de entrada: comprimento (x) = 40m; largura (y) = 40m; ruído de fundo 80dB 
(utilizou-se um computador com processador Intel Core 2 DUO E4500 2.2GHZ, 2 GB de 
memória e o tempo de simulação foi de aproximadamente 2 segundos). A Figura 3 mostra o 
mapa da simulação. De acordo com os dados informados, o mapa de ruído deve está em um 
único nível (80dB), o que demonstra a precisão do programa.  

 
Figura 3 – Mapa de ruído, apenas com ruído de fundo. 

Em seguida, adicionou-se duas fontes de ruído nas coordenadas (x=20, y=10), (x=20, 
y=30) cada uma com potência de 80dB, o tempo de simulação manteve-se em 
aproximadamente 2 segundos. Conforme Figura 4, a intensidade do nível de ruído próximo 
das fontes é superior a 80dB devido à contribuição do ruído de fundo, reduzindo de amplitude 
à medida que se afasta das fontes. 

 
Figura 4 – Mapa de ruído, com duas fontes de ruído. 

Fontes de Ruído 
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Posteriormente colocaram-se dois transdutores nas coordenadas (x=3.5, y=20), 
(x=36.5, y=20) com potência de 12,5w cada, o tempo de simulação girou em torno de 3 
segundos. É notável que (ver Figura 5), aproximadamente, toda região apresenta uma relação 
sinal ruído entre 6dB e 35dB que são os níveis recomendáveis (de acordo com os órgãos 
reguladores acima citados) para garantir uma boa inteligibilidade da conversação no ambiente 
e não cause nenhum dano ao aparelho auditivo humano. Vê-se no mapa as influências das 
cornetas com intensidade decrescente ao se afastar tanto do eixo principal quanto do ponto 
de localização. 

  
Figura 5 – Relação sinal ruído. 

Apesar da coerência dos resultados encontrados, é importante também que, 
posteriormente, a utilização desse software em uma planta industrial em funcionamento para 
comprovar os resultados. Em outro momento é necessário que seja implementado um 
modelo que simule também ambientes fechados, uma vez que eles necessitam de um 
tratamento diferenciado em relação aos abertos.  

Acredita-se que as principais expectativas do projeto foram atendidas, construiu-se um 
ambiente de simulação de fácil utilização, que oferece os resultados necessários para 
dimensionamento de sistemas de intercomunicação, que pode ser utilizado durante a fase de 
projeto, reduzindo custos e prazos, sem que ofereça nenhum risco a indústria. 
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BIODIESEL – UMA NOVA ALTERNATIVA ENERGÉTICA 

RESUMO 

O Biodiesel é uma alternativa 
energética que tem ganho destaque 
atualmente por apresentar 
características favoráveis, no que diz 
respeito à substituição dos 
combustíveis fósseis, principalmente 
quando da avaliação dos desgastes 
ambientais provocados com a queima 
dos derivados de petróleo. Nesse 
sentido, o trabalho  proposto tem como 
objetivo produzir e comparar as 
análises físico-químicas de  óleos 
vegetais e biodiesel originado por  
vários tipos de óleos de fácil acesso na 
região do Rio Grande do Norte. Para 

realização do processo reacional, 
pretende-se utilizar catalisadores como 
KOH e NaOH, reagentes de baixo custo 
e o etanol que é um álcool menos 
nocivo que o metanol.O projeto visa 
ainda interelacionar os alunos do IFRN 
Campus Central com alunos dos IFRN´S 
Mossoró e Apodi e instituições como a 
PETROBRAS, UFRN , participantes no 
projeto, bem como promover uma 
conscientização crítica deste aluno, 
além do aprendizado e crescimento 
técnico, científico e social.  

 
 

PALAVRAS CHAVE: ÓLEOS VEGETAIS, BIOCOMBUSTÍVEL, TRANSESTERIFICAÇÃO 

ABSTRACT 

Biodiesel is an alternative energy 
source that has gained prominence 
today to present favorable 
characteristics, regarding the 
replacement of fossil fuels, especially 
when assessing the environmental 
depletion caused by the burning of 
petroleum. Accordingly, the proposed 
work aims to produce and compare the 
physical-chemical analysis of vegetable 
oils and biodiesel originated by various 
kinds of easily accessible oil in the 
region of Rio Grande do Norte. To 
perform the reaction process, we 

intend to use catalysts such as KOH and 
NaOH, reagents and low cost ethanol 
that is less harmful than alcohol 
metanol.O the project also aims to 
interrelate the IFRN students with 
students from Central Campus IFRN'S 
Mossoró and Apodi and institutions 
such as Petrobras, UFRN, participants in 
the project and promote a critical 
awareness of student learning and 
growth beyond the technical, scientific 
and social. 
 

KEYWORDS:VEGETABLEOILS,BIOFUELS,TRANSESTERIFICATION 
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BIODIESEL – UMA NOVA ALTERNATIVA ENERGÉTICA 

 

1 . INTRODUÇÃO 

 

Diversos fatores fazem o homem repensar o uso de combustíveis fósseis à 
procura de combustíveis alternativos derivados de fontes renováveis. Entre eles, o 
agravamento do efeito estufa, conseqüência dos altos níveis de emissão de dióxidos de 
carbono é um dos mais preocupantes. Fatores geopolíticos e econômicos diversos 
como os conflitos do oriente médio, onde está concentrada a maior parte das reservas 
de petróleo, fazem o preço do barril disparar e a insegurança em relação a esta fonte 
de energia ser constante. No Brasil, outro fator que contribui para o investimento 
nesse tipo de combustível é a grande quantidade de terras cultiváveis para produção 
de oleaginosas. Outra vantagem é que para o seu uso não há necessidade de onerosas 
modificações nos motores de injeção por compressão do ciclo diesel, pois suas 
propriedades se assemelham a do diesel mineral. 

O biodiesel é um combustível biodegradável e praticamente isento de enxofre, 
o que resulta em queima completa e menos poluição. Produzido a partir de óleos de 
sementes oleaginosas como: mamona (Ricinus communis L), girassol (Helianthus 
annuus), andiroba (Carapa guianensis Aubl.) coco(Cocos nucifera), milho (Zea 
mays),algodão (Gossypium hirsutum L.) ou de gordura animal, que se apresenta como 
boa alternativa energética em função destas propriedades e pelo fato de ser 
renovável. A molécula de óleo vegetal é formada por três moléculas de ácidos graxos 
ligadas a uma molécula de glicerina, o que faz dele um triglicídio.  

O processo para a transformação do óleo vegetal em biodiesel chama-se 
transesterificação que nada mais é do que a separação da glicerina do óleo vegetal. 
Cerca de 20% de uma molécula de óleo vegetal é formada por glicerina. A glicerina 
torna o óleo mais denso e viscoso. Durante o processo de transesterificação (Figura1), 
a glicerina é removida do óleo vegetal, deixando o óleo mais fino e reduzindo a 
viscosidade. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Figura 1 – Representação esquemática da reação de transesterificação 

2478



3 

VIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN, 2011 

 
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão 

que regula as especificações de combustíveis no Brasil. De acordo com a ANP, a adição 
de óleo vegetal ao Diesel, figura como uma adulteração. Por outro lado, por motivo de 
redução de custos, certos transportadores da frota brasileira utilizam óleo vegetal 
misturado ao Diesel em proporções superiores a 50%, após o refino do óleo vegetal 
para reduzir os problemas causados no bico injetor. O uso de óleos vegetais como 
combustíveis não é novidade, o inventor do motor de combustão interna por 
compressão, o alemão Rudolf Diesel apresentou um motor abastecido com óleo de 
amendoim em uma exposição em Paris em 1900. Assim, deseja-se  estudar a produção 
de biocombustíveis de vários óleos vegetais e, a partir destes, realizar uma análise 
comparativa entre as propriedades de cada óleo vegetal e seu respectivo biodiesel. 

Dessa forma, o trabalho realizado conta com a interação de grupos de pesquisa 
do IFRN Natal Central (Pesquisa Mineral) e UFRN (Departamento de Engenharia 
Química) no intuito de contribuir com o desenvolvimento de trabalhos no processo de  
iniciação científica entre instituições e realizar estudos a cerca desta nova vertente de 
combustível que possui uma queima mais favorável ao meio ambiente. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras dos óleos vegetais de coco, milho, algodão e soja foram cedidas 
pela UFRN-Universidade Federal do Rio Grande do Norte enquanto que as amostras de 
andiroba, mamona e girassol foram cedidas pela UERN-Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. As referidas amostras foram submetidas aos testes de ponto de 
fulgor e combustão, densidade, índice de acidez e viscosidade cinemática. 

 

2.1 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR E COMBUSTÃO DOS ÓLEO VEGETAIS 

O Ponto de Fulgor e o Ponto de Combustão foram determinados em 
equipamento adequado da marca Quimis, modelo Q-292-2 (Ver anexo), usando as 
quantidade recomendadas pelo aparelho. Para as medições foi colocado na cuba cerca 
de 0,07 L do óleo a ser analisado, depois ligou-se o aquecimento e abriu-se o registro 
de gás para acender a chama; esta foi controlada para ter aproximadamente 0,003 m 
de comprimento. A amostra foi aquecida via resistência elétrica, sendo a temperatura 
controlada por um termômetro nela imerso. Fez-se a leitura do Ponto de Fulgor no 
termômetro, no momento em que houve o primeiro lampejo de chama saída do 
combustível. A seguir prosseguiu-se o aquecimento e fez-se a leitura do Ponto de 
Combustão no momento em que esse lampejo se espalhou para toda a amostra 
mantendo-a em chama contínua. Os experimentos foram feitos em triplicata 
adotando-se a média aritmética como resultado. Vale salientar que a cada mudança de 
amostra de óleo a cuba do equipamento foi devidamente limpa para evitar 
contaminações. 
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2.2 ENSAIO DE DENSIDADE DOS ÓLEOS VEGETAIS 

O ensaio de densidade foi realizado com o uso de um picnômetro de 25 mL (ver 
anexo) cuja calibração foi realizada com água destilada a 25ºC. Para o início da 
calibração pesou-se e anotou-se a massa do picnômetro, posteriormente encheu-o 
com água destilada até seu completo volume enxugou-se a parte externa e pesou-se o 
conjunto onde pode-se conhecer a massa de água presente através da fórmula 

Massa de água = massa do conjunto (água + picnômetro) – massa do picnômetro 

Com o conhecimento da massa de água presente e sabendo que a densidade 
da água a 25ºC é  1,00 g/cm³, fez a aplicação na fórmula de densidade ( d=m/v) 
obtendo-se assim o real volume do picnômetro. Esse procedimento foi realizado em 
triplicata cujo resultado a ser considerado foi a média dos valores. 

2.3 ENSAIO DO ÍNDICE DE ACIDEZ DOS ÓLEOS VEGETAIS 

O índice de acidez é o número de miligramas de hidróxido de potássio 
necessário para neutralizar os ácidos graxos livres em 1g de amostra de óleo. 

Materiais utilizados: Mistura de solventes isopropanol/tolueno(50% v/v); 
solução indicadora de fenolftaleína 1 % em isopropanol; solução padronizada de 
hidróxido de sódio 0.1 mol.L-1 

Inicialmente, neutralizou-se a solução de solventes titulando-a com hidróxido 
de potássio usando fenolftaleína como indicador. Dissolveu-se o óleo a ser analisado 
em 125mL da mistura de solventes neutralizada. Adicionaram-se algumas gotas de 
fenolftaleína e titulou-se a solução com hidróxido de potássio 0.1 mol.L-1 sob agitação 
magnética constante. O ponto final da titulação correspondeu ao aparecimento de 
uma coloração levemente rosa que persistiu por 30 segundos. O mesmo procedimento 
foi adotado para uma amostra em branco sob as mesmas condições. 

Cálculos: 

Índice de acidez = F x M x V / Massa do óleo(g) 

Onde: 

F= fator do ácido graxo presente no óleo em análise. 

M = Molaridade da solução de hidróxido de sódio (0.1 mol.L-1) 

V = Volume da solução de hidróxido de potássio gasto na titulação de óleo (mL) 
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2.4 VISCOSIDADE CINEMÁTICA a 40º e 60º C DOS ÓLEOS VEGETAIS 

O equipamento utilizado foi o viscosímetro Saboylt-Furol(ver anexo) que consta 
de um tubo vertical metálico em cuja parte central inferior adapta-se o “orifício 
calibrado” que pode ser o “universal”, diâmetro 1,765 mm ou o “furol”, diâmetro 3,15 
mm. O Conjunto fica imerso em um banho de óleo que envolve o tubo em toda sua 
extensão e que por finalidades básicas:  

 a) no aquecimento; propicia uniformidade na transferência de calor do banho 
para a amostra.  

 b) na determinação; manutenção da temperatura da amostra durante o 
escoamento. 

 Na operação usou-se dois termômetros, um para a temperatura do banho (tb) e 
outro para a temperatura da amostra (ta), um cronômetro e um frasco receptor de 60 
mL. A condição térmica de equilíbrio para a determinação da viscosidade Saybolt à  
temperatura ,  ta  é   :    t b    -   t a    ≤    2º C 

 Para determinar a viscosidade fechou-se o orifício com uma rolha a qual se 
prende uma corrente. Encheu-se o tubo Saybolt com o óleo em análise e aquece-se o 
banho. Atingindo o equilíbrio térmico na temperatura desejada (inicialmente 40ºC 
posteriormente 60 º), retirou-se a rolha e cronometrou-se o tempo de escoamento de 
60 mL da amostra. 

 O tempo em segundo de escoamento de 60 mL da amostra, através o orifício 
calibrado do aparelho , nas condições padronizadas de ensaio é a viscosidade Saybolt 
na temperatura do equilíbrio térmico é SSU (Segundo Saybolt Universal). 

 SSF (Segndo Saybolt Furol) é recomendada para os derivados do petróleo que 
tem viscosidade superior  à 1.000 SSU, tais como óleos combustíveis e outros produtos 
residuais. O frasco receptor foi colocado em posição tal que o filete da amostra 
que sai do tubo atingisse a parte mais larga do gargalo a fim de evitar a formação de 
espuma. 

 O cronômetro foi travado no instante em que a parte inferior do menisco do 
óleo atingiu o traço de referencia no gargalo do frasco receptor. 

 Antecedendo a cada determinação limpou-se o tubo com óleo novo. 

Para o cálculo da Viscosidade Cinemática deve-se tomar as seguintes considerações 

 

I)  VCC  =  0,224 . (SSU)  - 
SSU
185     ;     para    34  ≤  SSU  <  115 

II)  VCC  =  0,223 . (SSU)  -  1,55     ;     para   115 ≤  SSU  <  215 
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III) VCC  =  0,2158.(SSU)                  ;     para              SSU  >  215 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1 – Resultados das análises físico-químicas dos óleos vegetais 

 

 

Segundo as especificações técnicas da ANP, o biodiesel deve ter: pontos de 
fulgor e combustão na faixa de 79 a 400ºC; viscosidade a 40 °C de 0.4 à 20000 mm2/s; 
índice de acidez total  de 0.01 a 30 mg KOH/g (Ver anexo). 

O ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor 
em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa 
de calor. O ponto de fulgor não é suficiente para que a combustão seja mantida. Por 
mistura inflamável, para a obtenção do ponto de fulgor, entende-se a quantidade de 
gás ou vapor misturada com o ar atmosférico suficiente para iniciar uma inflamação 
em contato com uma fonte de calor (isto é, a queima abrupta do gás ou vapor), sem 
que haja a combustão do combustível emitente. Outro detalhe verificado é que, ao 
retirar-se a fonte de calor, acaba a inflamação (queima) da mistura. Os resultados 
obtidos mostrados na tabela 1 mostram que todos os valores estão dentro das 
especificações da ANP de 79 ºC como valor mínimo para o ponto de fulgor. Os valores 
elevados de pontos de fulgor dos óleos analisados são de significativa importância, já 
que tendo o ponto de fulgor elevado, o óleo está menos propenso a incêndio durante 
a sua estocagem ou durante o seu transporte. 

Pode-se ainda constatar que todos os óleos apresentam ponto de combustão 
maior que o ponto de fulgor, confirmando a teoria que afirma que o ponto de 
combustão deve-se encontrar ± 10ºC acima do ponto de fulgor, já que este determina 
a temperatura na qual o biodiesel quando aquecido desprende os primeiros vapores 
que se inflamam momentaneamente ao contato de uma chama, enquanto o ponto de 

Óleo Ponto de 
Fulgor 

(ºC) 

Ponto de 
combustã

o (ºC) 

Densida
de 20ºC 
(g/cm3) 

 

Indice de 
Acidez 

mg KOH/g 

 

Viscosidade 
Cinemática 

a (40ºc) 
(mm2/s) 

 

Viscosidade 
Cinemática 

(60ºC) 
(mm2/s) 

 

Andiroba 196,33 204,67 0.878 1.87 53.52 20.30 
Coco 207 215 0.877 0.09 50.29 22.63 
Milho  324.5 331.5 0.875 0.17 49.20 39.60 
Algodão  184 191 0.875 2.70 36.4 19.6 
Mamona 208 216 0.877 0.25 258.3 86.7 
Soja 329 336 0.883 0.13 34.8 18.8 
Girassol 321.5 329.5 0.877 0.26 40.56 18.7 
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combustão indica a temperatura na qual o óleo inflama-se em toda a superfície por 
mais de cinco segundos, ao entrar em contato com uma chama.  

O índice de acidez, é a quantidade de miligramas de hidróxido de potássio 
(KOH) requerida para neutralizar os ácidos graxos livres contidos em 1 g de amostra. É 
a medida direta da quantidade de ácido graxo livre presente no óleo. O valor de acidez 
pode aumentar como o tempo e estocagem pelo contato do óleo com água. O índice 
de acidez deve ser muito bem controlado para evitar a deterioração de partes do 
motor em detrimento da oxidação das duplas ligações presentes nos ácido graxos 
presentes no óleo vegetal. Pelos resultado obtidos pode-se verificar que todos os óleos 
analisados encontram-se dentro das normas estabelecidas pela ANP. 

A viscosidade mede a resistência com que o óleo escoa; quanto mais viscoso for 
um óleo mais difícil de escorrer, e maior a sua capacidade de manter-se entre duas 
peças móveis fazendo a lubrificação. A viscosidade dos óleos não é constante, variando 
com a temperatura; quando esta aumenta, a viscosidade diminui e o óleo escoa com 
mais facilidade. Neste trabalho foram realizados ensaios de viscosidade a 40 °C 
(especificado pela ANP) e a 60 °C (temperatura mais próxima de um motor Diesel em 
operação). Verifica-se na tabela 1 que todos os óleos estão conforme as especificações 
da ANP. 

 
4 . CONCLUSÕES 

 
Apesar de energeticamente favorável, o uso direto de óleo vegetal em 

proporções de 100%, como combustíveis para motores é problemático. Tendo 
viscosidades relativamente altas eles apresentam desvantagens: combustão 
incompleta, formação de depósitos de carbono nos sistemas de injeção, diminuição da 
eficiência de lubrificação, obstrução nos sistemas de injeção, comprometimento da 
durabilidade do motor e formação de acroleína (substância altamente tóxica e 
cancerígena) pela decomposição térmica do glicerol. Para tanto atualmente usa-se o 
óleo vegetal como matéria prima para a produção de biodiesel, cujo processo reduz a 
viscosidade do óleo pela retirada do glicerol durante a transesterificação. 

Vale salientar que a viscosidade e densidade são propriedades fluidodinâmicas 
de um combustível, importantes no que diz respeito ao funcionamento de motores de 
injeção por compressão (motores diesel). Tais propriedades exercem grande influência 
na circulação e injeção do combustível.Afortunadamente, as propriedades 
fluidodinâmicas do biodiesel, independentemente de sua origem, assemelham -se as 
do óleo diesel mineral, significando que não é necessário qualquer adaptação ou 
regulagem no sistema de injeção dos motores. Assim sendo óleos vegetais com 
parâmetros e propriedades adequadas fornecerão biodieseis com as mesmas 
características. 

Os resultados obtidos foram satisfatórios para o estudo em questão, estes 
resultados serão comparados com os resultados realizados no bidiesel a ser produzido 
por cada óleo vegetal. 
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RESUMO  
 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (CAERN) atende 153 dos 167 municípios 
potiguares, enquanto o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) abrange apenas os 14 restantes. Ainda há 
os municípios que preferem fazer uso dos serviços 
prestados por ambos, é o caso de São José do 
Mipibu/RN, onde a CAERN atua na área urbana e o SAAE 
atua na área rural. Como o sistema municipal está mais 

próximo às realidades locais, deveria funcionar melhor 
que o sistema estadual, mas não é o que se observa na 
prática. Em Laranjeiras do Abdias, maior distrito de São 
José do Mipibu/RN, o SAAE é extremamente deficiente, 
o que obriga muitos moradores a buscarem outras 
fontes de abastecimento, como é o caso dos mananciais 
aflorantes e subterrâneos, às vezes de péssima 
qualidade. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Água superficial, abastecimento, SAAE, Laranjeiras do Abdias, água 
subterrânea. 

 

CHARACTERIZATION OF WATER SUPPLY IN LARANJEIRAS DO ABDIAS: DISTRICT IN SÃO JOSÉ DO 
MIPIBU/RN 

 
ABSTRACT 
 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (CAERN) serves 153 of 167 
municipalities residents of RN, while the Autonomous 
Service of Water and sewage (SAAE) covers only the 
remaining 14. There are still municipalities who prefer 
to make use of the services provided by both, is the 
case of São José do Mipibu/RN, where CAERN acts in 
the urban area and rural area in SAAE. As the 

municipal system is closer to local realities, should 
work better than the State system, but is not what is 
observed in practice. In Laranjeiras of Abdias, largest 
district of São José do Mipibu/RN, SAAE is extremely 
deficient, forcing many residents to seek other 
sources of supply, as is the case of hidden springs and 
underground, sometimes of poor quality.

 

 KEY-WORDS: Surface water, supply, SAAE, Laranjeiras do Abdias, underground water. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LARANJEIRAS DO ABDIAS: DISTRITO 

DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO MIPIBU/ RN 

 
INTRODUÇÃO 
 

O município de São José do Mipibu, com uma área de 290,329 km2, faz parte da 
Mesorregião Leste Potiguar e da Microrregião de Macaíba, fazendo divisa ao Norte com 
Parnamirim, ao Sul com Arês, à Leste com Nísia Floresta e a Oeste com Monte Alegre e Vera 
Cruz. O município está a 38 km de Natal (Figura 01), capital do Rio Grande do Norte, e, 
segundo o último senso feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 
mesmo possui 39.776 habitantes. São José do Mipibu tem sua economia basicamente 
sustentada na agricultura e no turismo de eventos. 

 

Figura 01- Localização do Município de São José do Mipibu/RN Fonte: Adaptado do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM, 2005). 

 

Laranjeiras do Abdias, situado na parte sudoeste de São José de Mipibu/RN, distando 
cerca de  18 km da sede, é o maior distrito entre os vários que fazem parte deste município. O 
distrito é cortado pela RN-317 e o seu povoado já existe desde cerca de 200 anos. Este possui 
uma população variando em torno de 3.500 a 4.000 habitantes, os quais residem em 
aproximadamente 800 casas locais. Laranjeiras do Abdias é drenada pelo rio Araraí, afluente 
do Trairi e tem sua economia baseada na agricultura e no comércio. 

  A CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) é responsável pelo 
abastecimento de água de 153 dos 167 munícipios do Rio Grande do Norte, enquanto o SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) abastece apenas os 14 municípios restantes. 
Entretanto, há aqueles que tanto usufruem dos serviços da CAERN, quanto do SAAE. É o que 
ocorre em São José do Mipibu/RN, onde a CAERN atua na área urbana e o SAAE atende a 
parte rural. Na teoria, os serviços de abastecimento de água ligados às prefeituras deveriam 
funcionar de maneira mais eficaz que aquele ligado ao estado, uma vez que as necessidades 
do munícipio e/ou dos distritos estariam mais evidentes junto aos planejadores municiapais, 
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porém, não é o que se percebe na realidade. Em Laranjeiras do Abdias, o SAAE é deficiente, o 
que leva muitos moradores adotarem outras fontes de abastecimento, como é o caso de 
fontes subterrâneas particulares (poço amazonas) e de fontes aflorantes (Chafariz). De acordo 
com pesquisa in loco, feita com alguns moradores da comunidade, verificou-se que 60% 
utilizavam o SAAE; 30% se beneficiavam de poços particulares; e 10% faziam uso tanto do 
SAAE quanto de poços particulares. 

 Diante do que foi apresentado, este trabalho tem como objetivo geral a caracterização 
do abastecimento de água em Laranjeiras do Abdias, distrito do município de São José do 
Mipibu/RN. Além do objetivo geral, destacam-se os objetivos específicos, são eles: descrever 
cada etapa dos três sistemas de abastecimento utilizados pela população da comunidade; 
apresentar por meio de pesquisa de campo, o grau de satisfação de alguns moradores com 
relação ao uso da água do SAAE e de poços particulares; e verificar, através de análises 
laboratoriais, a qualidade da água de cinco pontos do povoado. 

 Para atingir os objetivos supracitados foram realizadas pesquisas de campo ou 
exploratória, pesquisa de laboratório e pesquisa bibliográfica. No primeiro tipo de pesquisa, 
aplicou-se questionário com os operadores da Estação de Tratamento de Água, com 2,5% das 
800 casas da localidade e na USF (Unidade de Saúde da Família) local. No segundo tipo de 
pesquisa, coletaram-se amostras de água em cinco pontos do distrito, são eles: amostra 
tratada e amostra não tratada da Estação de Tratamento de Água (manancial superficial); 
Chafariz (manancial aflorante); Conjunto Ernesto da Rocha e Rua Santa Terezinha (manancial 
subterrâneo). Os parâmetros físico-químicos analisados forma: nitrogênio amoniacal, nitrito, 
nitrato, fósforo total, dureza total, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, turbidez, 
cor aparente, pH (potencial hidrogeniônico), sendo que as análises microbiológicas estudadas 
foram a DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e coliformes fecais. No terceiro tipo de 
pesquisa fez-se uso de fontes como livros, teses, monografias, artigos científicos, portarias, 
resoluções, endereços eletrônicos de sites de pesquisas confiáveis. 

 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)  

 Para abastecer o povoado de Laranjeiras do Abdias, o SAAE faz a captação de água em 
uma barragem de nível instalada no rio Ararai (Figura 02). Essa barragem foi construída em 
cima de um rochedo com características metamórficas e atualmente é protegida por uma 
pequena reserva florestal. As pessoas também se beneficiam do local para atividades de lazer 
(balneabilidade) e pesca, tendo que pegar uma trilha bastante estreita para se chegar ao local. 
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Figura 02 – Barragem onde ocorre a captação de água pelo SAAE (As autoras, 2011).  

 

Na captação há uma estrutura de alvenaria que tanto impede a passagem de cascalho, 
como retém a areia para que ambos não entrem na tubulação. Segundo um dos operadores 
da Estação de Tratamento, periodicamente é realizado limpeza no local. O operador do SAAE 
também afirmou inicialmente na água da Barragem era utilizada para irrigação de canaviais da 
Usina Estivas, mas atualmente essa ação não mais acontece. 

Antigamente o transporte de água não tratada da Barragem até a Estação de 
Tratamento se dava por condutos livres, ou seja, através da força da gravidade. De acordo 
com um dos funcionários do SAAE isso levava a uma menor disponibilidade de água. 
Atualmente a adução é feita em condutos forçados, isto é, por meio de recalque ou 
bombeamento. Porém, como se pôde perceber em entrevista realizada com moradores do 
distrito, após a instalação da bomba, 21% disseram ter piorado a distribuição de água; 72% 
afirmaram que não houve melhorias e apenas 7% alegaram ter observado mudanças 
positivas. 

O tratamento utilizado para a água é do tipo simplificado (Figura 03), pois, nesse caso, 
ao chegar à ETA a água passa pela primeira etapa de tratamento que é a coagulação, onde é 
utilizado o sulfato de alumínio (AlSO4). A mistura que é lançada na tubulação por meio de 
bombeamento é preparada numa proporção de 4 kg de sulfato de alumínio para cada 150 
litros de água. Após a floculação a água segue para o filtro de brita e areia. A desinfecção 
tanto pode acontecer na calha que leva a água à caixa de armazenamento, como na própria 
caixa, na quantidade de 30 litros de cloro para cada 150.000 litros de água, o que corresponde 
ao próprio volume do reservatório. O processo de tratamento ocorre de forma contínua (24 
horas por dia). A manipulação da ETA é realizada somente por dois operários, os quais fazem 
um revezamento entre si. Mesmo com esse tratamento, 50% das pessoas abordadas em 
pesquisa de campo, falaram que a qualidade da água era ruim; 43% declararam que a 
qualidade varia de distribuição para distribuição; e somente 7% sustentaram que essa água é 
de boa qualidade. Quando se discute a questão da qualidade da água é importante ficar claro 
que este conceito, do ponto de vista da população, se resume principalmente, a parâmetros 
como cor, turbidez e gosto. 
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Figura 03 – Equipamentos da ETA utilizados no tratamento da água (As autoras, 
2011).  

 

O valor máximo recomendados pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde para 
nitrato é 10 mg/L-N; para turbidez é 5 UT; para cor aparente é 15 uH; para pH é entre 6,0 e 
9,5; para DBO é 3 mg/L O2 para Classe I e 5 para Classe II; e o coliformes fecais deve ser 
ausente. A amostra da Estação de Tratamento não tratada apresentou uma concentração de 
nitrato de 2,9 mg/L-N, enquanto a tratada mostrou 2,1 mg/L-N; a primeira alíquota estava 
com uma turbidez de 48 UT, ao passo que a segunda estava com apenas 1 UT; quanto a cor 
aparente, a amostra não tratada mostrou 359 uH, já a tratada 91 uH; na análise de DBO, a 
primeira alíquota se apresentou com 9,0 mg/L O2, enquanto a segunda mostrou 0,0 mg/L O2; 
no parâmetro coliformes fecais, na primeira amostra estava presente (800 NPM/100 ml), já na 
segunda estava ausente (<2 NPM/100 ml). Nos demais parâmetros as amostras se 
enquadraram. Em algumas análises o tratamento foi eficiente, como é o caso da turbidez, 
DBO e coliformes fecais, porém, a cor apenas minimizou e o pH se acidificou, mas o 
parâmetro cor é preciso ser melhor analisado devido seu alto valor. A diminuição dos nitratos 
também é preciso ser melhor investigada. 

O transporte da água tratada da Estação de Tratamento ao reservatório da rede de 
distribuição é realizado através de recalque, por uma bomba que se encontra dentro da 
própria ETA. 

O reservatório da distribuição (Figura 04) está localizado próximo a Rua São José, mais 
conhecida como Rua do Campo. O mesmo é do tipo elevado e construído de concreto 
armado. Segundo um dos funcionários do SAAE, a caixa de armazenamento tem capacidade 
para um volume de 50.000 litros de água. Em entrevista feita na ETA foi possível perceber que 
havia irregularidades em relação aos intervalos de limpeza na caixa d’água, onde o ideal é 
efetuar sua higienização a cada seis meses. 
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Figuras 04 – Reservatório da ETA e Reservatório da distribuição do SAAE (As autoras, 
2011). 

 

A distribuição de água em Laranjeiras do Abdias é feita por via de rede ramificada na 
maior parte do distrito e por rede malhada no Conjunto Ernesto da Rocha devido à disposição 
das casas. A tabela 01, segundo informações dos operadores, mostra a distribuição de água 
das ruas da localidade com suas respectivas durações no fornecimento. 

 

Tabela 1: Distribuição da água nas ruas com seus respectivos tempos de fornecimentos. 

Dias Ruas Tempo (horas) 
 

1º 
Rua Principal (final) 5 

Rua São Severino 5 
Rua São José (Rua do Campo) 7-8 

 
 
 

2º 

Conjunto Ernesto da Rocha 5 
Rua Nossa Senhora do Carmo 5 

Conjunto Jurubeba 5 
Travessa São José 5 

Rua Santa Terezinha 5 
Rua São Francisco 5 

Rua São José 5 
 

3º 
Rua São João 10 

Rua São Joaquim 10 
 

4º 
Rua Nossa Senhora das Vitórias 10 

Rua Principal (meio) 5 
5º Rua Principal (início) 10 

 

O controle da distribuição é realizado pelos próprios operários do sistema. Essa 
atividade só é possível por meio do ligar e desligar dos registros que se encontram em cada 
uma das ruas.  Há certa irregularidade nessa distribuição, pois segundo entrevista feita com 
alguns usuários, observou-se que 43% têm suas residências abastecidas de uma a duas vezes 
por semana; 36% comentaram ser o abastecimento das casas de duas a três vezes semanais; e 
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só 21% disseram receber água todos os dias. Quando interrogados sobre quanto tempo dura 
em média o abastecimento de água, 64% alegaram durar até 10 horas, 29% disseram não 
saber e 7% consideraram uma duração de mais de 10 horas.  Enquanto se aplicava o 
questionário, em algumas casas visitadas, foi possível ouvir relatos de famílias que recebiam a 
água quase todos os dias, se não todos os dias, enquanto outras chegavam a passar até quinze 
dias sem o abastecimento. O que se sabe é que quando a vazão e/ou tempo de fornecimento 
não permitem o armazenamento suficiente de água, há moradores que procuram 
pessoalmente os operadores da ETA e solicitam uma maior duração no fornecimento, o que 
acaba gerando benefícios para uns e prejuízos para outros.  

 

SISTEMA CHAFARIZ 

A fonte que abastece o Chafariz se caracteriza por ser aflorante e se encontra 
localizada nas proximidades de um pequeno sítio próximo do próprio Chafariz (Figura 05). 
Também existem, no local, outras fontes particulares que estão ligadas diretamente às 
residências por meio de encanações. Nesses casos, os proprietários de tais fontes tiveram 
antes que pagar pelo terreno e, consequentemente, pela construção da estrutura que protege 
as mesmas. 

A captação se dá através de um reservatório de alvenaria que se encontra acima de 
onde a água brota. Essa caixa, segundo proprietários do sítio, protege contra contaminações 
externas, entretanto o próprio manancial, ao lado, fica vulnerável.  

 

 

Figuras 05 – Fonte do Chafariz e particulares (As autoras, 2011). 

 

A água é conduzida da fonte até o Chafariz por força da gravidade, ou seja, em 
condutos livres, onde a pressão no interior desses tubos é igual à atmosférica. Nunca houve 
um interesse para a compra de uma bomba que permitiria uma maior disponibilidade de 
água, pois acontece de ter dias em que a vazão nas torneiras é bastante pequena. O material 
utilizado nesse deslocamento é do tipo PVC. 

Apesar do Chafariz ser uma fonte de abastecimento coletiva, foi verificado in loco que 
não é feito nenhum tratamento prévio da água, por parte da prefeitura, antes de ser 
encaminhada à distribuição. Embora o Posto de Saúde do distrito realize a distribuição de 
hipoclorito de sódio com a finalidade de eliminar microrganismos patogênicos na água 
fornecida, parte dos moradores não faz uso do cloro. Mas, acredita-se que são poucos as 
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famílias que fazem uso dessa água para consumo, sendo, na verdade, muito mais utilizada 
para fins menos nobres. 

Como já descrito, a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde sugere um valor máximo 
de 5 UT para turbidez; 15 uH para cor aparente; e o coliformes fecais deve ser ausente. A 
amostra do Chafariz não se adequou em nenhum desses parâmetros quando apresentou uma 
turbidez de 35 UT, uma cor aparente de 192 uH e os coliformes fecais presente (130 NPM/100 
ml). Nos resultados das demais análises a água do chafariz se enquadrou. 

A caixa de alvenaria para a reservação da água do Chafariz (Figura 06) fica próximo ao 
mesmo, nas imediações da Rua Principal, e está ligada em 4 torneiras, sendo que funcionam 
apenas duas, por falta de manutenção. Apesar de o reservatório ser mantido fechado, não há 
uma periodicidade na limpeza do mesmo, como também não há uma pessoa responsável por 
essa atividade, já que os operadores da Estação de Tratamento não se responsabilizam por 
esse trabalho, e, além disso, eles são em número insuficiente para a própria ETA. 

 

Figuras 06- Reservatório do Chafariz (As autoras, 2011). 

 

Por se tratar de uma fonte de abastecimento público opcional não existe uma rede de 
distribuição que conduza a água do local às casas. A população tem que dirigir-se até o 
Chafariz e acondicionar a água em recipientes apropriados para esse fim, como baldes, bacias, 
entre outros recipientes e deslocá-los através de carroças de tração animal, carros de mão, 
etc. Existem também pessoas que realizam no local a lavagem de carros, motos, bicicletas, 
animais e até roupas. 

SISTEMA DE POÇOS PARTICULARES 

O sistema privado, na maioria das vezes, está presente nas áreas rurais, todavia, há 
aquelas casas que possuem tanto o sistema coletivo do SAAE, quanto o sistema particular. A 
instalação e manutenção do mesmo é de responsabilidade do usuário. 

A captação de água subterrânea em Laranjeiras do Abdias se dá por poços do tipo 
amazônico, comumente conhecidos por “cacimbões”. Esses poços são construídos, em alguns 
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casos, no quintal da residência próximo à casa do morador e em outros casos há certa 
distância, mas sempre em alvenaria. Aqueles que não são abertos e ligados a uma manivela 
são lacrados e ligados diretamente às casas através de uma bomba. Também foi observado na 
pesquisa de campo que eles são rasos, sendo que 75% dos poços existentes nas casas 
entrevistadas tinham uma profundidade de até 10 metros, o que mostra que os níveis d’água 
são rasos, e os outros 25% possuíam mais de 10 metros, entretanto as pessoas quando 
questionadas sobre isso não souberam ao certo relatar essa informação. Já com relação à 
distância das fossas sépticas, em 75% dos casos, segundo os entrevistados, não estão 
próximas aos poços, porém, nos outros 25% restantes, as pessoas alegaram que há 
proximidade entre ambos, mas vale salientar que a distância e proximidade das fossas é muito 
relativa, pois o que na maioria das vezes parecia distante para os entrevistados, pode ser 
considerado próximo para a questão de segurança de sua qualidade. Isso é um fator 
preocupante, uma vez que de acordo com a população abordada, 63% dos efluentes 
encaminhados para fossa são provenientes do banheiro e 13% são da cozinha e do banheiro. 
Entretanto, foi observado que na maioria das vezes as fossas sépticas não obedecem à 
distância mínima de 30 metros do poço, o que pode levar a contaminação dos mesmos por 
microrganismos patogênicos contidos nas fezes e substâncias químicas como o nitrato 
proveniente da amônia presente na urina, conforme discussão adiante. 

A obtenção da água nesses poços se dá de duas formas: manualmente e através de 
bombeamento. No transporte manual o proprietário do poço coleta água por meio de um 
recipiente ligado a uma manivela presa por uma corda e faz o deslocamento até a sua 
residência. Já com o recalque, a bomba é ligada diretamente à rede de distribuição da casa. 

 Em poços onde o transporte ocorre de forma manual, a reservação se dá basicamente 
através de tanques e recipientes de um modo geral (baldes, bacias, entre outros). Em poços 
onde o deslocamento da água se dá por via de bombeamento ou recalque, o armazenamento 
geralmente acontece em caixas, seja ela em alvenaria ou mesmo de material plástico, como 
polietileno ou polipropileno. 

O tipo de transporte é determinante na identificação da distribuição. Quando o 
transporte acontece manualmente, a própria pessoa que coleta a água é a responsável pela 
distribuição, seja o dono do poço ou outra pessoa que desse recurso se beneficie.  Entretanto, 
quando o transporte ocorre por bombeamento, a distribuição é realizada através de 
encanações em PVC. 

Boa parte dos moradores questionados (75%) afirmou considerar a água subterrânea 
de boa qualidade. Isso se deve ao fato dos mesmos preocuparem-se apenas com o gosto e os 
aspectos visíveis da água, entretanto, esse entendimento pode está relacionado à falta de 
conhecimento. Como consequência, muitos deles não mostraram preocupação em realizar 
um tratamento prévio antes de consumirem a água e, como já citado, isso é um fator 
preocupante, já que grande parte dos efluentes encaminhados para as fossas são 
provenientes do banheiro. Uma das enfermeiras da USF (Unidade da Saúde da Família) da 
comunidade alegou ser distribuído hipoclorito de sódio à população visando desinfetar a água 
e ainda são oferecidas informações a respeito do correto uso da solução. Além disso, os 
moradores também podem fazer uso de procedimentos caseiros para o tratamento da água, 
como a filtração, fervura, entre outros. 
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Já foi mencionado, que a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde adota como valor 
máximo para nitrato a concentração de 10 mg/L-N; para fósforo total 0,020; para turbidez 5 
UT; para cor aparente 15 uH; para pH entre 6,0 e 9,5; e os coliformes fecais deve ser ausente. 
A amostra do conjunto Ernesto da Rocha (CER), que é de uma área recém-povoada, 
apresentou uma concentração de 0,3 mg/L-N de nitrato, enquanto a alíquota da rua Santa 
Terezinha (RST) que é uma localidade de habitação mais antiga, mostrou uma concentração 
de 6,9 mg/L-N, mas ainda dentro do limite permitido pela Portaria 518 do M.S.; na questão do 
fósforo total a primeira esteve com 0,01 mg/L P e a segunda com 0,057 mg/L P; na análise de 
turbidez a amostra do CER mostrou um valor 0 UT, já a amostra da RST atingiu 59 UT; no 
parâmetro cor aparente, a primeira estava com 88 uH e a segunda 412 uH; no quesito pH, o 
CER estava com 4,19 e a RST 7,9; e os coliformes fecais no Conjunto Ernesto da Rocha 
apresentou-se ausente (<2 NPM/100 ml), ao passo que a rua Santa Terezinha mostrou-se 
presente (1100 NPM/ 100 ml). Nos parâmetros que não foram descritos, as alíquotas se 
encaixaram dentro dos padrões. O valor mais elevado do pH da RST pode estar associado com  
uma possível presença de calcários em subsuperficie, conforme registro de vários trabalhos na 
região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto em Laranjeiras do Abdias apresenta diversos 
problemas, como a questão operacional na Estação de Tratamento de Água. Foi possível 
perceber a falta de uma bomba dosadora de cloro, o que levou os operadores a realizar o 
trabalho de forma manual e improvisada. Eles levavam a substância até o filtro por meio de 
um pequeno balde, o que gera preocupação, pelo fato dessa manipulação ser feita sem o uso 
de nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI), ficando os mesmos expostos aos 
efeitos corrosivos do cloro. Isso ocorre, principalmente, porque esses trabalhadores 
desconhecem a importância da utilização dos EPIs, deixando claro que não há, por parte da 
prefeitura, investimento na capacitação desses profissionais. Outro problema são as 
irregularidades nos intervalos de limpeza da caixa d’água (reservatório), onde o ideal é efetuar 
sua higienização a cada seis meses. Esse descaso pode criar um ambiente propício para 
eventuais contaminações da água. 

 O que também se percebeu com a pesquisa realizada foi o descontentamento dos 
entrevistados em relação à distribuição e qualidade da água. Com a intenção de melhorar essa 
situação, a prefeitura substituiu a forma de transporte de água da captação até a ETA, que 
deixou de ser pela força da gravidade para ser através de bombeamento. Teoricamente, essa 
substituição deveria aumentar a disponibilidade de água, mas não foi o que se percebeu na 
prática. Essa substituição foi apenas a justificativa para o aumento da tarifa paga pelos 
usuários ao SAAE. O reajuste da conta de água não agradou a maior parte das pessoas 
abordadas no estudo (73%), que alegaram ser injusta, pois não notaram nenhuma melhoria 
na distribuição, muito menos na qualidade. Um fato interessante é que na conta de água 
aparecem os parâmetros determinados pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde para 
potabilidade como sendo os valores encontrados após analises de amostras de água do 
sistema. O que ainda chama atenção é ter sido mencionado o parâmetro flúor, quando, na 
verdade, não há essa aplicação no tratamento. 
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No Sistema Chafariz, que se constitui num meio opcional para a população, a questão 
da qualidade da água é ainda mais delicada, uma vez que não existe um tratamento prévio da 
água antes de ser coletada pelos usuários, ficando a cargo desses a realização de um 
tratamento caseiro, o que na maioria das vezes não é feito. Outra dificuldade desse sistema é 
a pouca disposição de água, o que poderia ser resolvido com a introdução de uma bomba 
para efetuar o transporte de água da fonte aflorante até o Chafariz.  

Quanto ao Sistema de “Poços Particulares”, há uma preocupação relacionada da 
proximidade das fossas sépticas aos cacimbões, visto que se mostraram menores, em alguns 
casos, da distância mínima permitida que é de 30 metros. Essa constatação é relevante, pois, 
sabe-se que o contato das substâncias oriundas das fossas sépticas com a água que está na 
camada subterrânea pode desencadear contaminações e consequentemente transmissões de 
doenças de veiculação hídrica. 

Diante, de tudo que foi relatado, é notória a precariedade da atuação do SAAE no 
distrito de Laranjeiras do Abdias, onde se percebe a negligência do mesmo nas etapas de 
abastecimento, como já descrito. Sendo assim, é necessária que a prefeitura de São José do 
Mipibu repense a eficácia da municipalização do serviço de água e esgoto do distrito e a falta 
de investimento na Estação de Tratamento de Água. Com relação à população de Laranjeiras, 
o que pode ser feito pela mesma é o tratamento da água antes de consumi-la, o que se chama 
de tratamento caseiro, pois o mesmo consiste em procedimentos, tais como: introduzir a 
solução de hipoclorito de sódio na água, realizar filtração e fervura, entre outros. Com relação 
à proximidade das fossas sépticas aos poços, seria interessante que fossem feitas na 
comunidade, pela Unidade de Saúde da Família, palestras educativas sobre a problemática e 
consequências desse fato, a fim de que as pessoas ficassem esclarecidas sobre o assunto e 
assim utilizassem desse conhecimento quando fossem construir os poços ou as fossas. 
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RESUMO  
 

A balneabilidade é uma analise feita em 
corpos hídricos que são utilizados como lazer pela 
sociedade local. A sua importância surge do fato 
destas águas tornarem-se transmissoras de 
algumas doenças como hepatite C e cólera. Assim, 
prejudicando a saúde da comunidade que a utiliza. 
O risco de contaminação da população a partir de 
um corpo hídrico não monitorado é tão elevado que 
o torna um caso de saúde publica. Sendo esse o 
fato que gerou o interesse de se investigar os 
corpos hídricos do  município de Caicó. Os 
pesquisadores do Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte campus Caicó preocupados com a 
exposição da população a doenças originarias do 
consumo e utilização da água elaborou o seguinte 
projeto. Esse projeto tem o intuito de avaliar a 
qualidade do maior reservatório hídrico artificial do 
município de Caicó, verificando se esse está em 
observância com os paramentos exigidos e divulgar 
os resultados obtidos nos principais meios de 
comunicação da sociedade. Isso é feito através de 
laudos que são gerados a cada ciclo de cinco 
semanas de analises. Esse reservatório hídrico 
artificial da cidade é o açude Itans. Esse 

reservatório é utilizado como maior  ponto de lazer 
da população local. Nele foram elencados dois 
pontos de maior movimentação, principalmente nos 
fins de semana. Sendo eles a ASDEC – Associação 
dos servidores do DNOCS de Caicó, e o 
Restaurante bar balneário Iate Clube Caicó. Os 
laudos obtidos até agora apontam um resultado 
apropriado para utilização destes pontos. Para a 
realização deste projeto segue-se o que recomenda 
a Legislação CONAMA n° 274 /2000 que determina 
os paramentos que devemos investigar como 
também os níveis de aceitação. Nele é investigado 
os níveis de concentrações das bactérias E. coli e 
enteroccus principais indicadores de verificação do 
nível de qualidade da água. Essas bactérias são 
utilizadas como indicares de qualidade por se 
tratarem de bactérias que se encontram no trato 
intestinal de animais de sangue quente. Altos níveis 
dessas bactérias apontam uma má conservação do 
balneário e uma exposição de risco a doenças para 
a população. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: baths, bathing, water quality, Caicò, Itans pond. 

 

STUDY OF WATER QUALITY OF THE CITY OF BEACH RESORTS CAICÓ - RIO 
GRANDE DO NORTE  

ABSTRACT  
 

The bathing is an analysis made in water 
bodies that are used as entertainment by local 
society. Its importance arises from the fact that 
these waters become transmitters of some 
diseases such as hepatitis C and cholera. Thus, 
impairing the health of the community that uses it. 

The risk of contamination of the population from a 
water body is not monitored so high that it makes it 
a case of public health. That being the fact that 
generated the interest of investigating the water 
bodies of the municipality of Caico. Researchers at 
the Federal Institute of Rio Grande do Norte 
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campus Caicó concerned with exposing the 
population to diseases originating in the 
consumption and use of water produced the 
following project. This project aims to assess the 
quality of the largest artificial water reservoir in the 
municipality of Caico, checking if this is in 
compliance with the required paraphernalia and 
disseminate the results obtained in the main media 
in society. This is done through reports that are 
generated for each cycle of five weeks of analysis. 
This artificial water reservoir of the dam is Itans city. 
This reservoir is used as the main point of 
recreation for the local population. Listed in it were 
two major points of movement, especially on 
weekends. As they ASDEC - Association of Caicó 
DNOCS servers, bar and restaurant Caicó Yacht 

Club resort. The reports obtained thus far indicate 
an appropriate outcome for using these points. For 
this project follows the recommended legislation 
that CONAMA No. 274 / 2000 which determines 
that the vestments should also investigate how the 
levels of acceptance. In it is investigating the 
concentration levels of the bacteria E. enteroccus 
coli and key indicators of the level of checking 
water quality. These bacteria are used as indicators 
of quality they are related to bacteria found in the 
intestinal tract of warm-blooded animals. High 
levels of these bacteria show a poor preservation of 
the resort and exposure to disease risk for the 
population. 

 

 

 KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps. 
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ESTUDO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

CAICÓ – RIO GRANDE DO NORTE  

1.     INTRODUÇÃO  

Balneabilidade é uma avaliação realizada em corpos hídricos usados para 

atividade de lazer, esta análise é importante para o conhecimento do nível da 

qualidade da água e assim determinar o quanto este meio é salutar para o ser 

humano. Esta qualificação dos balneários é regida pela resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de número 274 de 29 de novembro de 2000, 

que define se a balneabilidade é própria ou imprópria para uso de recreação de 

contato primário. Sendo que para água própria há três subdivisões de ordem 

crescente da qualidade: satisfatória; muito boa e excelente. Esses níveis da qualidade 

dos balneários estão diretamente relacionados à concentração de bactérias. As quais 

são usadas como indicadores de qualidade da água as do grupo de bactérias dos 

Coliformes termotolerantes: Escherichia Coli ou os esterococos. 

As áreas contaminadas podem expor os banhistas a seres patógenos como 

bactérias, protozoários e vírus. Nesta situação, os mais atingidos são as crianças e 

idosos devido as suas defesas imunológicas serem baixas. Assim, são eles os mais 

aptos a desenvolverem doenças relacionadas à pele, infecções intestinais e outros. 

Esses problemas de saúde ocorrem após o contato direto com a água contaminada, 

sendo que as principais doenças originadas estão relacionadas aos sistemas gástrico, 

imunológico e pele. Os sintomas apresentados pelos pacientes envolvem vômitos, 

enjôos, diarréias, dores de cabeça, febre, infecções no ouvido e garganta, manchas 

na pele e infecções cutâneas. As doenças mais graves transmitidas pela água 

contaminadas são a hepatite A, febre tifóide e cólera. As vias mais comuns são 

através do preparo de alimentos, na higiene pessoal e do ambiente, na agricultura e 

nas atividades de lazer. Os principais agentes biológicos encontrados nas águas 

contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas. Sendo que as 

bactérias patogênicas constituem uma das principais fontes de morbidade e 

mortalidade de seres humanos. 

Avaliação da balneabilidade dos corpos hídricos é de grande interesse a saúde 

pública, como do cunho turístico, pois influencia no fluxo de banhistas aos balneários, 

este impacta na economia da cidade ou região.  
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O município de Caicó situa-se na mesorregião Central Potiguar e na 

microrregião Seridó Ocidental, os municípios limítrofes são Jucurutu, Florânia, São 

João do Sabugí, Ouro Branco, Jardim do Seridó, São José do Seridó, Cruzeta, 

Timbaúba dos Batista, São Fernando e Serra Negra do Norte e com o Estado da 

Paraíba, abrangendo uma área de 1.215 km² e uma população de 62.727 habitantes. 

A sede do município fica a cerca de 292 km da capital Natal, o acesso pode se dá 

pelas rodovias pavimentadas BR-226, BR-427 e RN-228. (CPRM, 2005) e (IBGE, 

2010).  

 

 

O município de Caicó está inserido nos domínios da bacia hidrográfica 

Piranhas – Açu, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Seridó, tendo como tributários 

mais importantes: na parte central, o Rio Barbosa, os riachos Barbosa e Pitombeiras; 

ao leste, o Rio São José e os riachos Manhoso, Olho d’Água, da Formiga, da Serra 

Pelada, Malhada da Areia, da Espingarda e Tapera; ao sul, os riachos dos Cavalos, 

Maracujá do Cordeiro. A porção oeste é banhada pela sub-bacia do Rio Sabugi, cujos 

afluentes principais são: os Córregos Carvoadas e da Areia; os riachos, dos Grossos, 

das Melancias, Logradouro, Santana, Anastácio, dos Brandões e Piató. A porção 

norte do município é banhada apenas por cursos d’água secundários, sendo os mais 

importantes os córregos Pelado, Tapado, e os riachos: Saco dos Martins, da Inês, 

Riachão, Barra Verde, Caboclo, Fechado, Mundo Novo, Alegre, Mulungu e Caraibeira. 

No sul e norte do município, pode ser observada uma concentração de lagoas e 

açudes, os mais importantes são: Itans (81.750.000 m³), Mundo Novo (3.600.000 m³), 

Palma (100.000 m³), Barbosa (100.000 m³), da Inês (421.600 m³) e Lajinha (100.000 

Figura 01: Mapa de localização do município de Caicó – RN. Fonte (IBGE, 2011). 
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m³). Todos os cursos d’água são de natureza intermitente e a rede de drenagem é do 

tipo dendrítica. 

No município os balneários são instalados nos corpos hídricos naturais da 

cidade. Os quais podemos ser citados; o Açude do Itans, os rios Seridó, Sabugi, Barra 

Nova, São Bernado. Observando que os balneários são utilizados pela população 

local como fonte de banhos, pesca e abastecimento do município e que na mesma 

análise houve a constatação dos despejos sanitários domésticos nos afluentes que 

desembocam nestes balneários. Sendo esta a principal via de contaminação destes 

açudes. 

2.     METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A priori foi feito um levantamento dos principais balneários na cidade de 

Caicó. Onde houve visita in loco, para conhecer a realidade dos balneários e escolher 

pontos para coletas das amostras de água. 

Essas análises estão sendo feitas pela concentração dos indicadores de 

contaminação de seres patogênicos: o grupo de Coliformes termotolerantes; a 

Escherichia Coli; ou os enteroccus, com uma freqüência de uma amostra por semana 

em cada ponto de coleta, sendo emitido o resultado de balneabilidade a cada cinco 

semanas seguidas. Para execução das análises estão sendo usadas as infra-

estruturas laboratoriais do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN 

– Campus Caicó, como seus veículos para realização das coletas das amostragens 

de água. Estão sendo feito amostragens, inicialmente em dois pontos dos corpos 

hídricos do Açude do Itans. São eles: balneário Iate Clube de Caicó e ASDEC figura 

02.  

Os parâmetros que estão sendo analisados para qualificar a balneabilidade 

são, a determinação de da concentração das bactérias do grupo de Coliformes 

termotolerantes pela técnica dos tubos múltiplos utilizando os meios de cultura Caldo 

Lactosado (caldo utilizado para detectar presença de bactérias coliformes em água e 

alimentos) e Caldo EC Brother (caldo para fins confirmativos do resultado do Caldo 

Lactosado), os exames do Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura e 

Condutividade Elétrica, as metodologias analíticas empregadas seguem as 

especificações do Standard Methods ofr the Examinatio of Water and Wsterwater de 
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autoria das instituições (American Public Health Association (APHA), American Water 

Works Association (AWWA), Water Environment Federation (WEF). Além da 

observação das condições visuais dos corpos hídricos, por exemplo, presença de 

algas, macrofitas e/ou animais, limpeza de veículos e roupas, e localização pontual ou 

difuso de poluição, também verifica as condições do tempo meteorológicos. 

 

 

Segundo a resolução do CANAMA n.° 274/2000, a balneabilidade é 

classificado como excelente, muito boa e satisfatória, sendo todas estas 

classificações consideradas própria, e em imprópria tabela 01. 

Tabela 01: Balneabilidade segundo a res. CONAMA n.º 274/2000. 

NMP/100mL de 
Coliformes termotolerantes* 

Balneabilidade 

Subclassificação Classificação 

< 250 Excelente 
Própria < 500 Muito Boa 

< 1000 Satisfatória 
> 1000 Imprópria 

* Número Mais Provável de Bactérias 

 

Figura 02: Açude Itans. 

2503



NASCIMENTO ET AL (2011) 
 

 

 

Os valores referidos na tabela 01 é o valor máximo permitido em 80% ou 

mais do conjunto de amostra obtidas em cada uma das cinco semanas seguidas. No 

caso desta pesquisa é coletada uma amostra por semana em cada ponto de 

amostragem, por exemplo, numa bateria de cinco amostras, se quatro tiverem valores 

iguais ou inferiores a 250 NMP/100mL, mas uma amostra for superior a 250 

NMP/100mL, este ponto de coleta é classificado como uma água muito boa para o 

lazer aquático. 

Outros fatores que classificam a balneabilidade são: o potencial 

hidrogeniônico (pH), onde para ser própria o valor tem que ser entre 6,0 e 9,0; 

também a incidência elevada de enfermidades transmissíveis por via hídrica, o valor 

da última amostra superior a 2500 NMP/100mL de coliformes termotolerantes, 

presença de resíduos sólidos ou líquidos, floração de organismos que ofereçam risco 

a saúde humana e outros impactos negativos sanitários e ambientais do recurso 

hídrico. 

4.     RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados aqui expostos são dados parciais de um projeto previsto de 

conclusão para dezembro de 2011, o que não significa, absolutamente não, que este 

projeto deva ser concluído com a data aqui citada, mas que tenha continuidade e seja 

mais umas das molas propulsoras das pesquisas e desenvolvimentos ambientais em 

Caicó e de todo o Seridó potiguar. 

Na tabela 02 e figuras 03 e 04 revela a balneabilidade do balneário Iate 

Clube de Caicó no açude Itans em duas séries de amostragem entre 31 de maio a 27 

de junho e 04 de julho a 01 de agosto de 2011. A classificação da balneabilidade é 

considerada própria, tanto no parâmetro bacteriológico como pH em ambas séries, 

ressaltando que a subclassificação na bacteriologia é avaliado como muito boa em 

ambas baterias de amostragens, ver tabela 01.  

Tabela 02. Resultados de balneabilidade do açude Itans no Iate Clube de Caicó. 
PARÂMETROS COLETA 1 COLETA 2 COLETA 3 COLETA 4 COLETA 5 

BALNEABILIDADE 
DATA COLETA 31/05/2011 06/06/2011 13/06/2011 20/06/2011 27/06/2011 
BACTERIOLÓGICO 
(NMP/100mL) 500 8 8 11 17 MUITO 

BOA PRÓPRIA 

Potencial 
Hidrogeniônico - pH  6,8 7,1 6,75 7,59 8,76 PRÓPRIA 

DATA COLETA 04/07/2011 11/07/2011 19/07/2011 26/07/2011 01/08/2011   
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Bacteriológico 
(NMP/100mL) 21 9 40 3,6 280 MUITO 

BOA PRÓPRIA 

Potencial 
Hidrogeniônico - pH  7,24 6,7 8,3 8,39 8,08 PRÓPRIA 

 

 

 

  

Figura 04: Resultado de balneabilidade em relação a pH do açude Itans no 
iate Clube de Caicó. 

Figura 03: Resultado de balneabilidade em relação à bacteriologia do açude 
Itans no Iate Clube de Caicó. 
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No balneário da Associação dos Servidores do DNOCS de Caicó – ASDEC, a 

pesquisa de balneabilidade se deu no mesmo período do Iate Clube Caicó. Os 

valores da ASDEC se apresentaram relativamente divergentes em relação ao do Iate, 

visto que, na primeira série de amostragem os valores microbiológicos deram muito 

próximo ao limiar de própria, e a segunda série os valores foram classificados como 

impróprias, ver tabela 03 e figuras 05 e 06. Na primeira série de 31 de maio a 27 de 

junho de 2011, a subclassificação microbiológica é de satisfatória, por ter na segunda 

coleta da série 900 NMP/100mL de bactérias. Já a segunda bateria de 04 de julho a 

01 de agosto do corrente ano, a classificação e subclassificação são impróprias, pois 

a terceira coleta da bateria possui 1600 NMP/100mL de coliformes termotolerantes, 

ver tabela 01. 

 

Tabela 03. Resultados de balneabilidade do açude Itans na Associação dos Sevidores do DNOCS 
de Caicó – ASDEC.. 

PARÂMETROS COLETA 1 COLETA 2 COLETA 3 COLETA 4 COLETA 5 
BALNEABILIDADE 

DATA COLETA 31/05/2011 06/06/2011 13/06/2011 20/06/2011 27/06/2011 
BACTERIOLÓGICO 
(NMP/100mL) 220 900 8 2 0 SATISFATÓRIA PRÓPRIA 

Potencial 
Hidrogeniônico - pH  7,34 8,3 7,54 6,62 7,45 PRÓPRIA 

DATA COLETA 04/07/2011 11/07/2011 19/07/2011 26/07/2011 01/08/2011   
BACTERIOLÓGICO 
(NMP/100mL) 4 17 1600 9,1 0 IMPRÓPRIA IMPRÓPRIA 

Potencial 
Hidrogeniônico - pH  6,63 8,24 8,18 8,4 7,68 PRÓPRIA 
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São diversas variantes que podem resultar em valores elevados de 

coliformes termotolerantes, entre as quais pode ser citado: poluição ambiental pontual 

e/ou difusa, pois apesar dos balneários em pesquisa possuírem disposição dos 

efluentes líquidos definidos, em todos os casos consiste em fossa negra, onde a 

Figura 05: Resultado de balneabilidade em relação a bacteriologia do açude Itans na 
Associação dos Servidores do DNOCS de Caicó. 

Figura 06: Resultado de balneabilidade em relação a pH do açude Itans na 
Associação dos Servidores do DNOCS de Caicó. 
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infiltração dos efluentes no subsolo pode atingir as águas dos açudes, pela correlação 

do fluxo de base da água subterrânea com as água do açude. Há também as fossas 

negras e outras contribuições diretas ou indiretas das demais residências rurais que 

circundam o açude; escoamento superficial de material fecal ou microbiológico, 

devido às chuvas das margens do açude Itans e respectivos afluentes, e não se pode 

deixar de considerar a possibilidade de erros na execução das técnicas para 

determinação analíticas de bactérias do grupo coliformes, o qual pode conduzir em 

interferência no exame. 

É interessante comparar com valores da tabela 04 dos estudos realizados 

pelo Projeto Estudo de Balneabilidade das Praias do Estado do Rio Grande do Norte 

do Programa Água Azul, que resultou no relatório da Avaliação das Condições de 

Balneabilidade e Qualidade das Águas de Alguns Reservatórios Hídricos da Região 

do Seridó do Rio Grande do Norte no Período de 01 de março a 17 de maio de 2009. 

Entre os corpos o açude Itans contemplado, sendo realizada coleta de amostra nas 

coordenadas geográficas (UTM) 715891E, 9282138N, o qual se posiciona próximo ao 

Iate Clube de Caicó.  

Tabela 04. Resultados de balneabilidade do açude Itans. Fonte: (Programa Água Azul, 2009). 
PARÂMETROS COLETA 1 COLETA 2 COLETA 3 COLETA 4 COLETA 5 

BALNEABILIDADE 
DATA COLETA 01/03/2009 19/04/2009 26/04/2009 03/05/2009 17/05/2009 
BACTERIOLÓGICO 
(NMP/100mL) 2 423 79 920 33 SATISFATÓRIA PRÓPRIA 

pH 8,43 8,95 9,00 7,41 8,10 PRÓPRIA 

 

Como visto na tabela anterior os resultados apresentados se assemelham 

ao da tabela 02, ressaltando que ambos dados têm uma diferença de 

aproximadamente de dois anos, mas os resultados são semelhantes, pois em ambos 

os estudos a classificação é considerado própria, porém divergente na 

subclassificação, onde na tabela 02 as duas séries apresentam muito boas e na 

tabela 04 satisfatória. 

Com todos os resultados acima apresentados, ver que apesar das 

inúmeras contribuições de poluição e/ou contaminação para o açude Itans, o mesmo 

ainda possui a capacidade de depurar os poluentes e/ou contaminantes nele lançado. 

Todavia não se pode avaliar o nível de qualidade ambiental e sanitária na integra do 

açude Itans, somente pela balneabilidade, pois os parâmetros de pH e microbiológia 
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são insignificante em relação as diversas variantes (analítos, parâmetros) que 

corroboram para uma avaliação mais detalhado da qualidades ambientais e sanitárias 

de um ambiente aquático.  

5.    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.cprm.gov.br/. Acessado em 15 de dezembro de 2010, às 11 horas e 55 

min. 

www.ibge.gov.br. Acessado em 04 de janeiro de 2011. 

BRASIL, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução n.º 274, de 29 

de novembro de 2000. Brasília, 2000. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral 

de Vigilância em Saúde Ambiental. Portaria MS n.º 518/2004. Brasília, 2005. 

PROGRAMA ÁGUA AZUL. Projeto estudo de balneabilidade das praias do Estado do 

Rio grande do Norte, Avaliação das condições de balneabilidade e qualidade das 

águas de alguns reservatórios hídricos do Seridó do Rio Grande do Norte no período 

de 01 de março a 17 de maio de 2009. Governo do Estado do Rio grande do Norte, 

IDEMA e IFRN. Natal, 2009. 

STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. 

Washington: APHA, 1998. 

 

2509



MELO ET AL (2011) 
 

 
REABILITAÇÃO DE POÇOS TUBULARES: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-

RN 

R. A. C. de Melo¹, R. Pereira2, I. G. Barreto3 e E. A. de Jesus4 
¹Graduação em Gestão Ambiental – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

2Departamento de Recursos Naturais - Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
3 Companhia de Águas e Esgoto do RN (CAERN) 
4 Departamento Nacional de Produção Mineral 

raffael_melo@hotmail.com; roberto.pereira@ifrn.edu.br; ildefonsogomes@bol.com.br; 
eliasibedejesus@hotmail.com 

 

 

 
RESUMO  
 

A cada momento, torna-se mais difícil atender 
as demandas crescentes por água, advindas da 
sociedade em todas as suas formas (agrícola, industrial e 
humano). A explotação de águas subterrâneas através 
de poços tubulares apresenta-se como uma solução para 
assegurar boa parte dessa demanda. Entretanto, esses 
estão sujeitos a se deteriorarem ao longo do tempo caso 

não existam programas de manutenção eficientes. Logo, 
esse trabalho tem como objetivo principal relatar os 
procedimentos de reabilitação de um poço tubular no 
município de Parnamirim-RN. Além disso pretende 
identificar as principais causas de deterioração do 
mesmo. Os resultados apontam a incrustação por 
bactérias do ferro. 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: poços tubulares, reabilitação, hidrogeologia, Rio Grande do Norte. 

 

REHABILITATION OF TUBULAR WELLS: A CASE STUDY IN THE CITY OF PARNAMIRIM-RN TITULO  

ABSTRACT  
 

It has become increasingly difficult to attend 
the crescent demand for water, originated through all 
sectors of society (agricultural, industrial and human). 
Underground water exploitation throughout tubular 
wells presents itself as a solution so secure most of this 
demand. However, these are subject to time 
deterioration in case there are no efficient maintenance 
programs. Thus, this essay has as its main objective to 

reporting procedures for rehabilitation of a tubular well 
in the city of Parnamirim-RN. In addition, you want to 
identify the main causes of deterioration of the same 
well. In the case study was detected a possible 
occurrence of iron bacteria incrustation.    

 

 

 KEY-WORDS: tubular wells, rehabilitation. hidrogeology. Rio Grande do Norte. 
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REABILITAÇÃO DE POÇOS TUBULARES: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE 

PARNAMIRIM-RN 
 

INTRODUÇÃO 
 

Boa parte de toda a água que abastece a população brasileira vêem da explotação de 
águas subterrâneas através de poços tubulares. Para Zoby e Matos (2002), existem 
aproximadamente 400 mil poços espalhados pelo país, onde, 15,6% dos domicílios são 
abastecidos diretamente e exclusivamente por eles e boa parte da água que forma a rede 
pública de abastecimento também tem origem de mananciais subterrâneos (IBGE, 2002a). 

Todos os poços após sua construção estão sujeitos a apresentarem problemas ao 
longo de sua vida útil. A queda de produção, colapso do revestimento e filtros, produção de 
areia, quebra do sistema de bombeamento, são alguns exemplos da deterioração que podem 
ocorrer, tanto isoladamente como em paralelo, causados principalmente pela incrustação 
(química ou biológica) e corrosão. 

Todavia, quem define se as águas são incrustantes e/ou corrosivas são as suas 
estruturas armazenadoras e de movimentação da água, ou seja, a geologia da formação. 
Então, sabendo o tipo de formação geológica é possível se produzir entendimentos sobre 
causas de deterioração em função dos problemas identificados durante a reabilitação desses 
poços. 

Segundo a CETESB (1978), os poços são obras de engenharia que devem ser 
projetados, construídos e gerenciados para que durem mais de 20 anos. Logo, deve-se ter um 
programa de manutenção eficiente e periódico. 

Somente no Rio Grande de Norte existem mais de oito mil poços tubulares perfurados, 
segundo a SEMARH. Essa demanda deve continuar tendo em vista que a água subterrânea 
está sempre mais protegida que as águas superficiais, diminuindo o custo de tratamento para 
o consumo. É claro que a outorga, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, deve 
favorecer o uso racional dos recursos hídricos subterrâneos, bem como técnicas construtivas 
adequadas favorecendo o aumento da vida útil dos mesmos. 

Seguindo essa linha de abordagem, boa parte de toda a água que abastece o Rio 
Grande do Norte vêem da explotação de águas subterrâneas através de poços tubulares. Em 
algumas localidades onde as águas superficiais não são abundantes ou não existe, essa é a 
única fonte disponível para atende as demandas de água da população. 

Apesar de sua reconhecida importância socioambiental e econômica, muitos poços 
espalhados pelo estado se encontram em processo de deterioração que, em muitos casos, são 
impossíveis de serem recuperados. 

Todavia, os custos com a reabilitação e reconstrução desses poços são bastante 
onerosos para os seus proprietários o que se configura num grave problema de gestão. Além 
disso, quando os mesmos estão em processo de deterioração podem passar a produzir águas 
com condições sanitárias irregulares, podendo produzir consequência negativas de saúde 
pública. 
 No estado do Rio Grande do Norte não existem trabalhos científicos que tratam da 
reabilitação de poços tubulares. O que se sabe está relacionado às experiências pessoais 
(como será percebido nos resultados apresentados) dos perfuradores da “boca” do poço e das 
empresas de perfuração, sendo esse um dos aspectos relevantes para realização desse 
estudo, conforme a seguir. 
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 Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo de caso da 
reabilitação de um poço tubular no município de Parnamirim/RN, vizinho ao município de 
Natal (capital do RN), e analisar sua possível causa de deterioração. 
  
GEOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
  
 O Rio Grande do Norte é praticamente dividido em dois tipos de formação geológica 
(ver Figura 2). A primeira, localizada no centro-oeste e grande parte do sul do Estado, é 
formada basicamente por rochas cristalinas graníticas e metamórficas. A segunda, localizada 
no centro-norte e todo o litoral do Estado, é formada por terrenos com sedimentos 
inconsolidados (dunas principalmente) e rochas sedimentares areno argilosas consolidadas da 
Formação Barreiras do Terciário (MABESOONE et al. 1991), além das rochas Mesozóicas 
compostas pelos calcários da Formação Jandaíra e arenitos da Formação Açu  da Bacia 
Potiguar, representando dois compartimentos hidrogeológicos (REBOUÇAS, 1967 e IPT, 1982). 
 

 
Figura 1 – Geologia do Rio Grande do Norte (IDEC, 1975). 

 
EXPLOTAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
  
 As águas subterrâneas podem ser explotadas de diversas formas. Para FEITOSA et al 
(2008, p.429) a água subterrânea pode ser captada através de poços escavados manualmente, 
poços coletores com drenos horizontais simples e drenos radiais, poços tubulares e galerias 
filtrantes. 

Os poços tubulares, chamados equivocadamente de poços artesianos, são aqueles 
perfurados por meio de máquinas perfuratrizes e, posteriormente, revestidos com tubos 
metálicos ou de plásticos. Além disso, os poços construídos sem revestimento em toda sua 
extensão, comuns no cristalino, também são denominados de poços tubulares (OLIVEIRA, 
2009). Na Figura 3 abaixo, se pode identificar os principais componentes de um poço tubular 
totalmente revestido. 
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Figura 2 – Croqui esquemático de um poço tubular (FEITOSA et al., 2008). 

  
METODOLOGIA 
 
 O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória, com o objetivo 
de um estudo de caso da reabilitação de um poço tubular no município de Parnamirim, 
buscando dados a respeito das principais causas de deterioração do mesmo. Para tanto o 
registro de dados foi obtido durante o acompanhamento da reabilitação um “in loco” de todo 
procedimento, que no geral pode ser apresentado nas seguintes etapas: 

- Obtenção dos dados Técnicos do Poço; 
- Identificação dos problemas de funcionamento de operação do poço tubular, 

conforme relatos do responsável pela; 
- Proposição de medidas Tomadas para a reabilitação; 
- Execução do teste de bombeamento; 
- Análises físico-química da água antes e depois da reabilitação e 
- Interpretação e análise dos Resultados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES DO ESTUDO DE CASO 
   
 O poço tubular estudado pertence à Base Aérea localizada no bairro de Boa Esperança 
no antigo município de Eduardo Gomes, atualmente conhecido como Parnamirim, no estado 
do Rio Grande do Norte (Figura 1 e 4). Construído em 1979, ele integra um sistema de 
abastecimento composto por dois poços que abastecem aproximadamente 70 casas, com 
uma média de 4 moradores, sendo, portanto, a principal fonte de abastecimento de água 
local. No entanto, o poço nunca recebeu manutenção desde sua construção. 
  
 

2513



MELO ET AL. (2011) 
 

 

 

 

Figura 3 – Localização do município de 
Parnamirim-RN. 

 

 

Figura 4 – Foto aérea mostrando a 
localização do poço em Parnamirim (Google, 

2011). 

 
A recuperação do poço foi feita pela CAERN em 26 de abril de 2011 que, apesar de não 

o ter construído, recebeu em data desconhecida a concessão do mesmo e, portanto, tornou-
se o responsável por ele. 

O poço de numeração I-5 foi projetado pela PLANAT, executado pela CDM/RN. A 
perfuração foi iniciada em 29 de janeiro de 1979. O poço possui 67 metros de profundidade, 
com um diâmetro de 15 polegadas. Sua completação foi concluída em 17 de fevereiro de 
1979, tendo seu revestimento (tubo liso) constituído de aço galvanizado e os filtros de aço 
INOX. Para o teste de desenvolvimento foram utilizados três métodos: Air Lift (4:30 hs); 
Superbombeamento (8:00hs) e Air Surger Plunger (25:00 hs). O teste de produção foi feito em 
10 de julho de 1979, com durante 6 horas. O sistema de bombeamento é composto de uma 
bomba centrífuga, com tubulação adutora de PVC. 

 
PROBLEMAS APRESENTADO 
  

Segundo entrevista feita com o Sargento Quelpes Santos, responsável pela Base, trata-
se de um poço muito antigo que nunca recebeu manutenção. Ainda de acordo com o 
sargento, o poço estava produzindo água com gosto de ferrugem e com coloração 
avermelhada; além disso, após uma manutenção da bomba, constatou-se que a mesma 
estava coberta de “lama”. 
 Além do poço estudado, tem-se a existência de outro poço na Base que, segundo o 
entrevistado, há muito tempo não tem um funcionamento regular, pois a bomba trabalha 
apenas 10 minutos e pára. 
  
MEDIDAS TOMADAS 
  

A Base Aérea de Parnamirim contratou a Gerência de Hidrogeologia e Perfuração de 
Poços (GHP) da CAERN, responsável pela construção, reabilitação e manutenção de todos os 
poços integrantes do sistema de abastecimento público estadual. Após isso, foi enviada ao 
local uma equipe com 4 operadores e 1 técnico de geologia. 

Escutaram-se os relatos do responsável pela Base a respeito do problema identificado. 
Em seguida, foram traçadas as medidas para a recuperação do poço pelo líder da equipe 
(técnico de geologia), que se seguem: 
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A. Medição da profundidade do poço para saber se houve assoreamento e quantos 
metros foram (Figura 6); 
 

 

Figura 5 – Operador medindo a profundidade do poço. 

 
B. Medição do nível estático do poço (Figura 7); 
C. Bombeamento do poço utilizando compressor (Figura 8), através do método air-lift, 

com o intuito de limpá-lo. Segue as etapas do bombeamento: 
 

 

Figura 6 – Medidor elétrico utilizado na 
medição do nível estático. 

 

Figura 7 – Compressor utilizado no air-lift. 

 
I. Utilizando um guindaste (Figura 9), duas tubulações foram descidas em 

paralelo, uma com ¾ de polegada e outra com 2 ½ polegadas, onde cada uma 
contou com 9 tubos de 6 metros e 2 tubos de 3 metros, totalizando 60 metros. 
A tubulação de ¾ foi acoplada junto com a de 2 ½ a partir do primeiro tubo 
descido (Figura 10); 
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Figura 8 – Guindaste erguendo a tubulação 
de limpeza. 

 

Figura 9 – Conexão das duas tubulações de 
limpeza. 

 

II. Em seguida foi conectada à tubulação de ¾ uma mangueira (Figura 11) ligada a 
um compressor que bombeou a água ferruginosa avermelhada pela tubulação 
de 2 ½, saindo por uma mangueira extravasora, chamada de mangote (Figura 
12); 

 

 

Figura 10 – Mangueira do compressor. 

 

Figura 11 – Bombeamento da água 
ferruginosa pela tubulação de 2 ½. 

 
III. Após um bombeamento inicial, fechou-se a tubulação de 2 ½ (Figura 13) e 

ligou-se novamente o compressor, lançando a água avermelhada pelo espaço 
anular do próprio tubo que reveste o poço e a tubulação de limpeza provisória 
(Figura 14); 

 

2516



MELO ET AL. (2011) 
 

 

 

 

Figura 12 – Tubulação de 2 ½ vedada para 
novo bombeamento. 

 

Figura 13 – Bombeamento da água 
ferruginosa pelo espaço anular do próprio 
tubo que reveste o poço e a tubulação de 

limpeza provisória. 

 

IV. A tubulação de 2 ½ foi aberta novamente para extravasar a água até esta se 
tornar cristalina (Figura 15), medindo-se, em seguida, o nível dinâmico; 

V. Finaliza-se o processo de limpeza do poço com a medição da vazão, através da 
medida do tempo necessário para encher um tonel de 200 litros, utilizando 
compressor (Figura 16). 

 

 

Figura 14 – Produção de água limpa e 
medição do nível dinâmico. 

 

Figura 15 – Tonel utilizado na medição da 
vazão. 

 
Além disso, foram obtidas duas amostra de água, a primeira, denominada de Água-1 

(Figura 17), coletada no inicio do bombeamento quando a água ainda estava avermelhada, e a 
segunda, de Água-2 (Figura 18), ao final do bombeamento quando a água já estava cristalina, 
onde ambas foram encaminhas para análise físico-química no laboratório do Núcleo de 
Análises de Águas, Alimentos e Efluentes do Departamento de Recursos Naturais do IFRN. 
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Figura 16 – Água-1. 
 

Figura 17 – Água-2. 

 
5.5 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
  
 A profundidade do poço medida foi de 60 metros. 
 O nível estático, medido antes de começar a limpeza, foi de 22,34 metros. 
 O bombeamento air-lift durou 1 hora e 5 minutos de limpeza. 

O tempo necessário para preencher o tonel de 200 litros foi de 42 segundos. Logo, a 
vazão de bombeamento aproximada foi de 4,8 litros por segundo. 
A recuperação completa do nível estático do poço estendeu-se por um período de um 

dia. 
 No ano de sua conclusão, a profundidade medida do poço foi de 67 metros. 
Entretanto, a nova profundidade foi reduzida para 60 metros, denunciando um assoreamento 
no intervalo de 60 a 67 metros, o que cabe uma investigação. 
 O fato do revestimento do poço ser de aço galvanizado e a análise tátil visual da água 
bombeada apresentar coloração avermelhada com a existência de fragmentos de ferro 
oxidados espalhados por todo o entorno do poço (Figura 19), após sua limpeza, levanta-se a 
suspeita inicial de corrosão do revestimento e o colapso do pé do poço provocando a 
produção de areia, o que justificaria a redução de profundidade. 
  

 
Figura 18 – Fragmentos de ferro oxidado e água ferruginosa ao fundo. 

 
Porém, segundo a CETESB (1981), a corrosão só ocorre em algumas condições 

químicas especiais da água como, por exemplo, baixo pH, alcalinidade e dureza. Além disso, a 
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intensidade da corrosão se agrava em poços rasos, devido a facilidade na geração de oxigênio 
dissolvido. Ainda, as bactérias redutoras de sulfato também provocam corrosão em águas 
com o eH (potencial redox) abaixo de 200 mV, através de uma alta atividade químico 
bacteriana; entretanto, acima de 200 mV sua atividade é considerada baixa. Soma-se a isso, 
uma alta condutividade elétrica que proporciona uma corrosão eletroquímica. 
Para MACÊDO (2000, p. 148-149) a corrosão eletroquímica (ver Figura 20) 

[...] Estabelece uma diferença de potencial elétrico entre dois metais diferentes ou 
entre diferentes partes de um mesmo metal. Esta diferença de potencial permite a 
passagem de corrente elétrica através do metal causando reações em áreas anódinas 
e catódicas. [...] 

 

 
Figura 19 – Esquema simplificado da corrosão eletroquímica (DREW, 1979). 

 
As análises físico-químicas demonstraram um pH alcalino (8,01- 7,50), uma baixa 

condutividade elétrica (178,60 - 183,40 µS/cm) e um eH maior que 200 mV, conforme tabela 
1; além disso, o poço estudado não é raso o que não favorece a dissolução do oxigênio da 
superfície. As condições também não justificam tanto a ocorrência de corrosão eletroquímica 
quanto a corrosão por bactérias redutoras de sulfato. Além disso, observando a Figura 33 
novamente, nota-se a saída do Fe++ do ânodo para as águas, porém nas análises sua 
concentração foi nula. Então, com base na literatura apresentada e os resultados 
apresentados acima, a corrosão não é possível. 

Todavia, surgiu outra suspeita relacionada às incrustações provocadas pelas “bactérias 
do ferro” onde, segundo a CETESB (1981), o ferro em grandes quantidades permite a vida das 
mesmas, que por sua vez, se alimentam de bicarbonatos e dióxido de carbono em meios 
alcalinos. Elas transformam o metal em óxido ferroso insolúveis, também chamado de limo, 
que é o resultado final do ciclo de vida das mesmas. Ainda, como se trata de uma incrustação 
e não uma corrosão elas acabam entupindo os filtros, diminuído a vazão do poço. Além disso, 
elas se aderem a outras substâncias presentes na água espalhando-se por todo o poço. 

Em ambas as águas analisadas o pH foi alcalinos, entre 7,5 e 8,01. Além disso, elas 
também apresentaram uma concentração de bicarbonato entre 17,25 e 29,57 mg/L SO4

-2. 
Sabe-se que comumente o pH do Barreiras é acido, mas como a base do poço, próximo ao 
filtro é de arenito calcífero, estaria sendo justificado o pH básico dessas águas. Ainda, após a 
limpeza, a presença de ferro oxidado – possível limo – foi observada espalhada pelo entorno 
do poço (ver Figura 21). Logo, tudo isso contribui para se criar a hipótese de que tenha 
ocorrido a incrustação do ferro e não a corrosão. 

Portanto, segundo a hipótese criada, o gosto de ferro na água do poço e a lama na 
bomba devem-se, muito provavelmente, a presença de bactérias do ferro, que por sua vez o 
incrustou. Além disso, o assoreamento do pé do poço provavelmente ocorreu devido ao 
próprio limo precipitado e não ao rompimento do revestimento e a produção de areia (ver 
Figura 22). Ainda, como a própria literatura descreveu, talvez os filtros do poço estejam 
entupidos pelo mesmo motivo provocando a perda de vazão. 

2519



MELO ET AL. (2011) 
 

 

 

 

 

Figura 20 – Provável limo. 

 

Figura 21 – Material retirado do poço após a 
limpeza (assoreado). 

 

 Uma análise microbiológica para identificar se realmente existe a presença dessas 
bactérias seria uma sugestão para comprovar a sua real existência e, portanto, aplicar as 
devidas soluções de manutenção preventiva, evitando no futuro o mesmo transtorno com 
outros poços, o que pode culminar na “morte do poço”. Entretanto, durante entrevista feita 
com a professora Andréa Lessa do IFRN a respeito das bactérias precipitadoras de ferro 
apontou-se a possível bactéria chamada de “pseudomonas aeruginosa” como sendo a 
responsável pelo fenômeno. De acordo com a professora, as mesmas já foram detectadas na 
praia de Pititinga, litoral norte do RN Ainda, realizar uma perfilagem com câmera apropriada 
com o intuito de averiguar a real situação do poço. 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 Quanto ao estudo de caso criou-se a hipótese da deterioração do poço ter sido 
ocasionado pela incrustação por bactérias do ferro, pois estavam em condições favoráveis ao 
seu crescimento segundo a literatura citada e os argumentos utilizados. Além disso, como o 
próprio trabalho concluiu, em poços perfurados na Formação Barreiras, que é o caso desse 
poço, a deterioração por essas bactérias são comuns, reforçando a ainda mais essa hipótese. 

Recomenda-se a coleta e análises microbiológicas das águas do poço de Parnamirim 
para confirma a existências de bactérias do ferro (“pseudomonas aeruginosa”), bem como a 
avaliação dos níveis de incrustação dos filtros com o intuito de identificar se existe 
entupimento e, consequentemente, queda de produção do poço são sugestões de estudos 
para melhorar os resultados desse trabalho. Ainda, a melhoria dos níveis de nitratos também 
ocorreu durante a reabilitação desse poço. Resta saber, mediante o monitoramento, se essa 
concentração permanecerá ou não. 

Buscar soluções para minimizar os efeitos negativos que causam a deterioração dos 
poços nas diferentes formações geológicas, através de inovações tecnológicas ou de boas 
práticas, como elaboração de um programa de manutenção e/ou monitoramento, são 
alternativas pertinentes. 
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LEVANTAMENTO QUALITATIVO DO FLUXOGRAMA DE PROCESSOS E DOS POSTOS DE 
TRABALHO DO SETOR DE CONFECÇÕES DE ACESSÓRIOS NA REGIÃO DO SERIDÓ 

 

 

RESUMO

O Programa de Apoio Institucional à Pesquisa do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte tem como finalidade oferecer 
estímulo ao pesquisador público com potencial para 
transformação do conhecimento em inovação. O 
presente projeto de pesquisa e inovação tem como 
objetivo desenvolver um trabalho realizando um 
levantamento qualitativo referente ao fluxograma do 
processo produtivo, assim como uma avaliação dos 
postos de trabalho de todas as etapas de produção 
em uma Fabrica de Bonés e acessórios. Será utilizada 
uma metodologia de análise qualitativa em algumas 
empresas que atuam no segmento de confecção de 
bonés e acessórios e que possuem todas as etapas de 
fabricação. Tais informações servirão como 

orientação e referência na montagem e suporte 
técnico de novas empresas do segmento, interligando 
essas informações ao quadro econômico do setor 
Boneleiro da região do Seridó. Após o 
acompanhamento das etapas do processo de 
fabricação e através do levantamento dos postos de 
trabalho será elaborado um diagnóstico com o 
objetivo de avaliar o desempenho dos equipamentos 
e dos envolvidos com o processo de fabricação nas 
empresas visitadas, através de uma análise 
qualitativa, na qual será traçado um perfil crítico de 
cada área e estabelecidos planos de ações que visam 
melhorar as etapas de fabricação e o dia a dia das 
atividades nos envolvidos durante o processo. 

 

 

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE FLOW DIAGRAM OF PROCESS AND OF WORK POSTS OF 
THE ACCESSORIES MANUFACTURING IN THE SERIDÓ REGION 

ABSTRACT

The Institutional Support Program of Research of 
the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte has as goal to 
provide stimulus to the public researcher with 
potential for transforming knowledge into innovation. 
This innovative research project aims to 
develop a qualitative survey work concerning to the 
flow diagram of the productive process, as well 
as an evaluation of all the posts of work of all 
production steps in a factory of caps 
and accessories. A methodology for qualitative 
analysis will be used in some companies which 
operate in the sector of manufacture of hats 
and accessories and that have all the manufacturing 
steps. Such information will serve as a guide and 

reference for the assembly and technical support for 
new business segment companies and will make a 
linking of this information to the economic 
situation of the Boneleiro sector of the Seridó 
region. After following up the steps of 
the manufacturing process and through the increase 
of posts of work it will be produced a diagnosis 
aiming to evaluate the performance of the 
equipments and of all people involved in the 
manufacturing process of the visited companies, 
through a qualitative analysis, in which a 
critical path of each area and will be defined and 
established action plans to improve the 
manufacturing steps and the day to day of the 
activities involved during the process. 
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INTRODUÇÃO 
 

O boné é uma espécie de chapéu de formato circular com uma aba voltada sobre os 
olhos. A palavra boné tem sua origem na língua francesa. Boné era o nome do ofício das 
pessoas que teciam, em malha, coberturas para cabeças. Consta também que a peça era 
bastante utilizada por operários e que, com o tempo, sofreu evolução, passando a ser feita 
em couro e em cores vivas. 

Um dos chapéus mais famosos da história, o boné de esporte, com sua copa justa e pala 
longa, surgiu no mundo esportivo no final do século XIX, tornando-se popular nos Estados 
Unidos por intermédio do beisebol. O boné de gomos foi utilizado inicialmente por um 
açougueiro inglês, por volta de 1800. Na década de vinte, o Príncipe de Gales enobreceu o 
acessório usando um boné de seis gomos, batizado com o nome de Windsor. A partir de 
1960, tornou-se popular e passou a ser confeccionado em vários materiais como veludo, 
vinil, sarja etc. O modelo básico contém gomos e pence na parte frontal, aba e abertura na 
traseira com uma presilha para regular o tamanho da circunferência, de acordo com as 
medidas da cabeça do usuário (ZACARIAS; VIEIRA, 2003). Baseado na figura 1 é possível 
observar que as etapas iniciais estão relacionadas à pesquisa de mercado e criação da 
coleção e também do design. Estas etapas são fundamentais para o desenvolvimento do 
produto e a definição da matéria-prima a ser utilizada deve estar em sintonia com o 
mercado consumidor. 
 

 
 

Figura 1 – Etapas do processo produtivo de confecção de bonés na região do Seridó. 
 

Em seguida tem-se a aquisição e estocagem da matéria-prima, a qual envolve não 
apenas o setor têxtil, mas, também o de logística. Após a aquisição e estocagem da matéria-
prima tem início o processo de dublagem, que tem a finalidade de aumentar a resistência, 
estabilidade e impermeabilidade dos materiais utilizados para fabricação dos bonés, através 
da aglutinação de materiais como plásticos, tecidos, entretelas e outros. A fase de criação e 
design consiste não apenas no desenho da peça, mas, principalmente, na criação da arte e 
do programa de bordado. Nesta etapa, são muito importantes as atividades de pesquisa e 
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desenvolvimento, a inovação e o acompanhamento sistemático das tendências de mercado, 
que por sua vez justificam a inclusão das instituições que trabalham com pesquisa e 
desenvolvimento entre as instituições que participam do arranjo produtivo ligado ao setor 
de confecção de bonés na região do Seridó. Finalizada a etapa de criação e design, tem início 
o corte, a serigrafia ou o bordado computadorizado e a costura dos bonés, atividades que 
serão concluídas e submetidas ao processo de acabamento, que consiste na aplicação de 
componentes metálicos, acessórios, etiquetas, serviços que envolvem o setor de lavanderia 
industrial e outros tipos de serviços cujo objetivo principal é a agregar valor através do 
enobrecimento têxtil. Sabe-se que todos os processos que envolvem transformação e 
acabamento do produto em análise (boné, chapéu e etc.), devem contemplar ainda a 
atividade de controle de qualidade do produto final no fluxograma de fabricação. Ademais, o 
controle de qualidade das peças é realizado através do processo de inspeção visual além de 
outros tipos de análise. Após a inspeção final, os bonés são separados, embalados e, 
posteriormente, distribuídos através das transportadoras a qual envolve o processo ligado 
ao setor de logística das empresas. 

O setor de bonelaria da região do seridó e formado pelas cidades de Serra Negra do 
Norte, São José do Seridó e principalmente pela cidade de Caicó, que esta situada a 285 km 
da capital do estado onde se apresentam juntas como o segundo maior pólo boneleiro do 
país, sendo formado por mais de 80 fábricas, as quais geram mais de 2 mil empregos diretos 
e com capacidade de produção mensal de mais de 2 milhões de peças. O crescimento do 
setor é de grande importância para a economia daquela região, gerando empregos e renda 
para uma enorme população, já que muitas pessoas tiram o seu sustento através dessa 
atividade, apesar da constante disputa com os produtos importados da China que começam 
a adentrar e ameaçar o mercado local e as bonelarias irregulares (“fundo de quintal”) que às 
vezes intermediam produtos de baixa qualidade comprometendo a marca regional. 

Baseado nestas informações verificou que essa pesquisa inova e tem importância por 
diversos motivos, contudo, em razão dos seguintes pontos (criação de cursos técnicos na 
área têxtil e de confecções pelo IFRN na região em que esta sendo desenvolvido o projeto e 
o grande pólo boneleiro regional que precisa de qualificação técnica dos profissionais 
envolvidos assim como o acompanhamento dos processos de produção nas cidades 
envolvidas e principalmente na cidade de Caicó que concentra o maior pólo da região). 

Além das questões informadas inicialmente, essa pesquisa pretende buscar informações 
que possam ser utilizadas em futuros trabalhos envolvendo o setor de confecção de bonés e 
acessórios, sobretudo, porque sabemos que de alguma forma essa atividade produtiva é 
realizada de forma irregular ocasionando perdas na produção, baixa qualidade dos produtos 
fabricados, danos a saúde dos trabalhadores envolvidos devido ausência de procedimento 
operacional padrão (POP) e dimensionamento dos setores de trabalho das empresas. Com 
isso o IFRN disponibilizará várias informações referentes ao processo de fabricação das 
indústrias de Confecção de Bonés e Acessórios para futuras pesquisas e implantações de 
novas empresas do ramo de atividade, também irá contribuir para que as empresas que 
estão atuando fora dos padrões de processo venham a organizar seu fluxo de processo. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Levantamento Qualitativo do Fluxograma de Processos e dos Postos de Trabalho do 
Setor de Confecções de Bonés e Acessórios tem fundamental importância tendo em vista a 
falta de suporte técnico e informação de algumas empresas que atuam no ramo de 
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fabricação destes produtos. Considerado dentro da nossa realidade a partir do momento 
que intervém diretamente em alguns pontos como o elevado índice de desperdício da 
matéria prima utilizada, a falta de mão de obra qualificada, nos problemas associados devido 
a falta de capacitação, além da má distribuição dos colaboradores nos postos de trabalho 
durante o processo de fabricação. 
 
OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo do trabalho é aperfeiçoar o processo produtivo apartir de um fluxograma do 
processo adequado, dimensionar os postos de trabalhos dos envolvidos de acordo com o 
tipo de atividade executada em cada etapa de fabricação. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Realizar um acompanhamento de todas as etapas ligadas ao processo produtivo assim 
como dimensionar todos os postos de trabalho envolvendo as etapas de fabricação dos 
artigos em analise. Com isso teremos uma melhoria na qual vai aperfeiçoar os artigos 
produzidos e as empresas envolvidas nesta atividade. 

• Buscar soluções para o mercado tecnológico da região do seridó na área da atividade 
desenvolvida neste trabalho; 

• Elaboração de um fluxograma de processo envolvendo todas as etapas de fabricação 
de Bonés, Chapéus e Acessórios; 

• Criação de um procedimento operacional padrão (POP) em cada tipo de atividade 
desenvolvido; 

• Capacitação dos envolvidos apartir do desenvolvimento de procedimentos 
operacionais padrão (POP); 

• Realizar consultoria especializada para implementação de modernas técnicas de 
gestão de processos, planejamento e estratégia de produção; 

• Valorização da entidade local; 
• Propiciar modificações nas condições de trabalho para torná-los confortáveis e 

saudáveis à vida laboral dos trabalhadores apartir da elaboração dos POP’s; 
• Iniciar e realizar um levantamento referente ao material a ser destinado para o 

aproveitamento econômico dos resíduos industriais; 
• Contribuir para a implementação de informações em outras pesquisas do IFRN, sobre 

a cidade de Caicó na área de confecção de Bonés e acessórios; 
Entender as interferências ambientais que ocorrem em função desse setor econômico, 

apartir das melhorias no processo produtivo. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada na realização da pesquisa consiste em uma análise Qualitativa, 
apartir do acompanhamento nas empresas do setor Boneleiro envolvendo todas as etapas 
de fabricação ligadas ao processo produtivo. Em relação ao posto de trabalho que envolve os 
colaboradores ligados a essas etapas de fabricação, será analisado cada tipo de atividade 
desenvolvido em função do fluxograma de processo no local de trabalho das empresas 
envolvidas na pesquisa. Apartir do acompanhamento realizado será desenvolvido uma 
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estrutura organizacional envolvendo o fluxo de produção em função dos postos de trabalho 
e equipamentos utilizados para a fabricação dos artigos (Bonés, acessórios e etc.). Para 
finalizar será desenvolvido um procedimento operacional padrão para cada posto de 
trabalho, que irá contribuir para a melhoria do processo produtivo assim como na qualidade 
do processo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

Como resultado esperado de um modo geral se espera que apartir desta pesquisa as 
empresas passem a trabalhar de forma mais eficiente e organizada onde como conseqüência 
terá um aumento na produção, melhoria na qualidade dos produtos fabricados além de um 
bom rendimento por parte dos trabalhadores envolvidos nos processos de fabricação. Dessa 
forma podemos citar possíveis melhorias nos processos a serem analisados em função de: 

• Relatar um diagnóstico completo e através do mesmo, criar ações corretivas para 
melhoria dos processos produtivos para este tipo de atividade; 

• Espera-se que este estudo possa contribuir para o crescimento técnico científico da 
região do seridó e que também possa estar contribuindo para melhoria das 
condições nos postos de trabalho apartir da elaboração de POP’s em todas as 
funções de trabalho; 

•   Melhorar a forma de capacitação e operação dos equipamentos pelos trabalhadores 
apartir dos POP’s desenvolvidos apartir do projeto nas empresas. 

• Contribuir para a implementação de informações que serão utilizadas em outras 
pesquisas do IFRN, sobre a região do seridó no setor de confecção de Bonés e 
acessórios; 

• Elaboração de um fluxograma de processo envolvendo todas as etapas de fabricação 
de Bonés, Chapéus e Acessórios. 
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RESUMO  

 
O presente artigo contempla uma breve introdução 

sobre sistemas de controle de iluminação na automação 

predial, abordando em seguida a proposta de um 

dispositivo de baixo custo para o comando remoto de 

pontos de luz numa instalação. Para tanto, foi realizado 

um levantamento dos preços de venda de dispositivos 

dimmers para o controle remoto de iluminação 

praticados no mercado de automação predial, tendo 

sido esses dados comparados com os custos envolvidos 

no desenvolvimento do módulo proposto.  

Experimentalmente, foi implementado um dispositivo 

que permite o controle da intensidade luminosa de 

pontos de luz (dimerização), bem como o acionamento e 

desligamento remoto desses pontos de luz, utilizando 

transmissão RF, com o objetivo de promover maior 

acessibilidade a usuários com necessidades especiais, 

como também maior comodidade a usuários comuns, 

proporcionando ainda uma economia no consumo de 

energia elétrica. O projeto continua em andamento 

visando agregar outras funcionalidades ao dispositivo, 

mantendo-se a preocupação com a utilização de 

componentes de baixo custo em busca de gerar um 

produto de alto potencial no mercado. 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: automação predial, controle de iluminação, controle remoto, baixo custo, 
transmissão RF. 

 

LOW-COST DEVICE FOR LAMPS REMOTE CONTROL 

ABSTRACT  
 
This article presents a brief introduction on building 
automation illumination control systems, after 
proposing a low-cost device for lamps remote control in 
a building. Thus, a survey of the prices of dimmer 
devices for lamps remote control was conducted to be 
compared with the cost of the proposed module. 

Experimentally, was constructed a device that allows 
the luminosity level control of lamps (dimerization), as 
well the remote on/off control of these lamps, by 
radiofrequency communication, in order to provide 

accessibility to users with special needs, as well as 
convenience to common users, providing further 
reduction in power consumption.This project is ongoing 
in order to add other features to the device, remaining 
concern with the use of low-cost componentsto provide 
a product with high commercial potential. 

 

 

 
KEY-WORDS: building automation, illumination control, remote control, low-cost, RF 
transmission. 
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DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO PARA O CONTROLE REMOTO DE PONTOS DE LUZ 

 

1. INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico têm proporcionado o barateamento e popularização das 

tecnologias de automação. Com isso, o controle automático de sistemas elétricos, mecânicos 

e de informação passaram a se fazer presentes não somente nas indústrias, como também em 

ambientes comerciais e residenciais. Estes últimos se configuram em sistemas de controle 

doméstico (Home Control Systems - HCS), tendo se apresentado cada vez mais comuns nas 

habitações modernas. 

De um modo mais geral, a automação predial, fundamentada na integração dos 

sistemas que constituem um prédio ou construção, representa a utilização de processos 

automáticos em casas, apartamentos e escritórios, sendo ainda pouco aceita pelos usuários 

devido, principalmente, ao alto custo das tecnologias empregadas, como também por haver 

ainda um certo ceticismo com relação a tais tecnologias, o que pode ser desmistificado 

através de sua promoção no meio acadêmico e social. 

Através da automação predial, a iluminação de uma residência ou escritório passa a 

ser provida de diversas funções e controles, podendo inclusive ser programada para ligar e 

desligar automaticamente, contribuindo para a segurança ao simular a presença de pessoas 

no local. Esses sistemas de controle de iluminação têm o objetivo de proporcionar mais 

conforto e comodidade ao usuário do ambiente, ajudando ainda na redução do consumo de 

energia elétrica através do controle da intensidade luminosa conforme a necessidade, ou seja, 

controlando-se o nível de corrente elétrica fornecida à lâmpada, técnica conhecida como 

dimerização. 

O dispositivo apresentado nesse artigo se constitui de um controle dimmer remoto 

que permite o controle da intensidade luminosa, como também o acionamento e 

desligamento de pontos de luz nos ambientes de um prédio utilizando comunicação sem fio 

através de radiofrequência (RF). Desse modo, contribui para a acessibilidade de pessoas 

idosas ou portadoras de necessidades especiais aos comandos de iluminação do local em que 

se encontram, proporcionando também maior conforto e comodidade aos usuários comuns. 

Essa etapa do projeto consistiu na realização de uma pesquisa de preços de 

dispositivos com o objetivo próximo do que foi desenvolvido, sendo apresentados resultados 

comparativos com os custos relacionados ao desenvolvimento, bem como na construção de 

dois módulos: um módulo transmissor com elementos de controle, e um módulo receptor 

com elementos atuadores. 

O conteúdo do artigo se organiza de forma a ser apresentada na seção 2uma 

fundamentação teórica sobre o assunto, seguida de uma descrição da metodologia (seção3) 

utilizada no desenvolvimento do projeto. Na seção 4 serão apresentados e analisados os 
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resultados obtidos, sendo abordadas ao final as conclusões (seção5) provenientes do trabalho 

realizado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente seção tem o intuito de esclarecer importantes conceitos relacionados às 

tecnologias envolvidas no projeto, servindo como fundamentação para uma melhor 

compreensão do trabalho desenvolvido. Para tanto, aborda temas relacionados ao controle 

de iluminação e dispositivos remotos. 

2.1 Controle de Iluminação 

No âmbito da automação predial, os controles da iluminação de ambientes podem ir 

desde simples dispositivos interruptores, como também a utilização de um potenciômetro 

para o ajuste manual da potência, chegando até complexos sistemas programáveis e 

integrados com outros diversos subsistemas do prédio. Um exemplo de complexidade 

mediana, que envolve o acionamento dos pontos de luz e controle do nível de luminosidade, 

realizados através transmissão sem fio de comandos é apresentado nesse artigo, e isso 

contribui substancialmente para o seu barateamento. 

Por outro lado, os sistemas mencionados anteriormente, apresentam interfaces 

computacionais complexas, requerendo hardware e software completo para promover 

funcionalidades quase que ilimitadas, indo desde a programação da luminosidade de 

ambientes de acordo com cenários pré-configurados, como também atuando de forma 

inteligente, a partir da recepção de dados de sensoriamento dos níveis de luminosidade 

(sensores de luminosidade) e detecção de presença (sensores de presença), dentre outros, 

chegando inclusive a atuar de maneira integrada com sistemas de controle de cortinas e 

persianas utilizando protocolos de automação residencial para a comunicação, como o X11 ou 

o DALI (EICHELBERGUER&POLONSKII, 2008). 

A abordagem teórica aqui explicitada se concentra na fundamentação dos elementos 

utilizados no caso de aplicação proposto por esse artigo, seguindo ao que concerne às 

tecnologias empregadas no referido dispositivo. 

2.1.1 Dimerização Eletrônica 

A dimerização eletrônica se constitui de uma técnica na qual se deseja proporcionar 

um eficiente controle da potência entregue a uma determinada carga. Tecnicamente 

conhecido como controle de potência de estado sólido, o dimmer eletrônico utiliza um 

thyristor, SRC ou TRIAC, de modo a atuar fase de uma corrente alternada (BANISKI, 1999). 

Ao se efetuar o disparo do tiristor a um ângulo de fase apropriado, haverá a 

condução de somente uma parcela da corrente senoidal, de modo que assim definimos se 

será entregue uma maior ou menor potência à carga, conforme a Figura 1abaixo. 
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Figura 1: Controle da potência pelo disparo de um tiristor no ângulo de fase apropriado (BRAGA, 2008). 

Assim, utilizando um ângulo de fase apropriado para o disparo é possível controlar a 

potência entregue a uma carga numa faixa que pode ir quase desde 0% a 100% da potência 

total que seria entregue com a passagem da senóide completa da corrente (BRAGA, 2008). 

Essa técnica pode ser aplicada tanto no controle do nível de luminosidade de uma 

lâmpada, como no controle da velocidade de motores elétricos. 

2.2 Codificadores e Decodificadores 

Os codificadores são blocos construtivos de circuitos digitais que decodificam um 

número binário de n bits de entrada colocando uma de suas saídas em nível lógico alto. 

Devemos perceber que esse componente apresenta 2n saídas diferentes, de acordo com as 

combinações geradas pelos bits de entrada (VAHID, 2008). 

O caminho inverso caracteriza a função dos decodificadores, que interpretam um bit 

recebido em uma das entradas como um código de n bits em sua saída. 

2.3 Dispositivos Remotos 

Em nosso cotidiano, estamos acostumados a usar dispositivos remotos para as mais 

diversas aplicações como: abrir o portão de uma garagem, pilotar um carrinho de brinquedo, 

ligar a televisão ou passar de canal, controlar o volume do áudio no microsystem, etc 

(MACKAY& WRIGHT, 2003). Isso tudo é possível através do envio de comandos 

eletronicamente, utilizando o próprio ar como meio para as ondas eletromagnéticas. Esses 

recursos nos permitem uma maior praticidade, quando desejamos operar estes aparelhos. 

De modo geral, os componentes do sistema de transmissão envolvidos nesses 

dispositivos são: 

 Transmissor: o transmissor se encarrega de enviar, a partir de sua antena, ondas 
de radiofrequência ou infravermelho contendo informações codificadas ao 
receptor, que entregará essa informação ao destino; 

 Receptor: um circuito de sintonia casado com a frequência do transmissor, 
recebendo, através de sua antena, os sinais que são emitidos pelo transmissor, 
entregando-os ao seu destino que se encarregará de ativar equipamentos de 
acordo com os comandos recebidos; 
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 Fonte de energia: uma bateria recarregável, podendo ser utilizadas pilhas comuns. 

3. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto teve uma abordagem voltada para a implementação 

puramente em hardware. Para tanto, foram realizadas pesquisas para a obtenção do material 

necessário e definição da topologia do dispositivo. Feito isso, iniciou-se o levantamento dos 

componentes necessários à implementação dos módulos, buscando-se atentar para o baixo 

custo, sem que isso implique na perda de qualidade ou eficiência. 

O dispositivo é composto de dois módulos, sendo um módulo transmissor/controle e 

um módulo receptor/atuador, descritos nas subseções a seguir. 

3.1 Módulo Transmissor/Controle 

Constitui-se de dispositivos de transmissão e botões de controle (como um controle 

remoto convencional), a partir do qual o usuário seleciona os comandos que deseja realizar, 

contendo ainda um codificador (MC145026), que irá gerar uma mensagem para representar o 

comando selecionado, e um transmissor (RT4), que se encarregará de modular o sinal a ser 

transmitido, adequando-o à frequência de transmissão utilizada, que será de 433,92 Mhz. 

Diagrama de blocos do módulo: 

 

Figura 2:Diagrama de blocos do módulo transmissor/controle. 

3.2 Módulo Receptor/Atuador 

O outro módulo, receptor e atuador, receberá a informação enviada pelo 

transmissor, realizará sua demodulação, enviando-a ao decodificador, que interpretará o 

código recebido enviando um bit de comando ao CI HT7700, um circuito integrado com 

função de dimmer linear, enviando este último um sinal de gatilhamento (driver) ao TRIAC, 

para que seja realizado o controle da potência entregue à carga.  

Diagrama de blocos do módulo: 
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Figura 3: Diagrama de blocos do módulo transmissor/controle. 

4. RESULTADOS 

O dispositivo foi testado em laboratório, tendo sido validado o funcionamento de 

suas funcionalidades liga/desliga e de controle da intensidade dos níveis de luminosidade. A 

continuidade da pesquisa se concentrará na agregação de mais outras funções, como: 

temporizador para desligar o ponto de luz, redução gradual temporizada da luminosidade e 

simulação de presença. 

Quanto à efetividade do baixo custo do dispositivo, são apresentadas a seguir duas 

tabelas, de modo que a primeira descrimina os custos envolvidos na implementação do 

dispositivo, e a segunda relaciona o preço de mercado de dispositivos similares. 

Tabela 1: Relação do custo de implementação do dispositivo. 

Componente Preço (R$) 

Teclado para controle remoto 10,00 

Módulo transmissor de RF 433,92 Mhz RT4 15,00 

Módulo receptor de RF 433,92 Mhz RR3 25,00 

Codificador MC145026 3,40 

Decodificador MC145027 5,90 

Antena - 433-SP/434MHz  

PCB - Mount Embeddable Splatch 
3,50 

Resistores diversos 0,75 

Capacitores diversos 0,55 

CI regulador de tensão 7812 2,00 

CI regulador de tensão 7912 2,00 

Diodo 1N4004 0,15 

TRIAC 0,80 

CI HT7700 9,00 

TOTAL 78,05 
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Tabela 2: Relação do preço de venda de dispositivos similares. 

Componente Preço (R$) 

Interruptor com controle remoto dimmer BeautyLux 149,00 

Dimmer com controle remoto Qualitronix 99,90 

Controle Remoto para lâmpada Timmer Dimmer Luz Home 116,40 

Dimmer digital para lâmpadas e luminárias 77,90 

 

5. CONCLUSÃO 

A comodidade proporcionada aos usuários pelo dispositivo, bem como sua utilidade 

quanto à acessibilidade de portadores de necessidades especiais foi comprovada com a 

validação de suas funcionalidades através dos testes.  

Além disso, conforme observamos nas tabelas comparativas, o dispositivo atingiu ao 

baixo custo esperado, apresentando grande potencial e mercado. Nesse sentido, deve-se 

incentivar o empreendedorismo e inovação por parte dos alunos para que os mesmos 

dediquem esforços em processos criativos no desenvolvimento de novos produtos com 

perspectivas à inserção no mercado. 
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RESUMO    
  
O   presente   artigo   aborda   o   desenvolvimento   de   um  
dispositivo   remoto  de  baixo   custo  para  monitoramento  
da  temperatura  com  o  objetivo  de  aumentar  a  eficiência  
dos   aparelhos   condicionadores   de   ar   para   uma  melhor  
climatização   do   ambiente.   Esse   dispositivo   pode  
fornecer   uma   medida   mais   eficaz   da   temperatura  
distribuída   em   um   determinado   ambiente.   Para   isso,   o  
sensoriamento   será   remoto,   externo   ao   condicionador  
de   ar.   O   dispositivo   será   dividido   em   dois   módulos,   o  
primeiro  será  o  sensor,  transdutor  e  transmissor  RF,  já  o  
segundo   será   o   módulo   receptor   e   repassará   a  
informação   para   o   aparelho   de   ar   condicionado.   São  

utilizados   sensores   de   temperatura,   transmissores,  
receptores,  encoder  e  decoders,  contadores  de  décadas,  
amplificadores   e   conversores   A/D.   A   medição   e  
transmissão   ocorreram   sem   problemas,   mas   como   o  
projeto   ainda   está   em   andamento,   exaustivos   testes  
estão   sendo   realizados   para   preverem-‐se   as   taxas   de  
erro   de   medição   e   transmissão   do   dispositivo.   Nesse  
desenvolvimento   visa   obter-‐se   um   dispositivo   de   baixo  
custo  para  aumentar   sua  potencialidade  de  mercado,  o  
que   será   amplamente   discutido   nos   resultados   desse  
artigo.  

  
  
  

   PALAVRAS-‐CHAVE:    sensor  de  temperatura,  dispositivo  remoto,  transmissão  RF,  baixo  custo,  sistema  
embarcado.	  

  

LOW  COST  REMOTE  DEVICE  FOR  MONITORING  THE  TEMPERATURE  AND  MODULE  FOR  EMBED  
IN  AIR  CONDITIONERS  DEVICES    

ABSTRACT    
  

This  article  presents  the  development  of  a  low-‐
cost  remote  device  for  temperature  monitoring  in  order  
to  increase  the  efficiency  of  conditioning  air  equipment  
for   better   cooling   of   the   environment.   This   device   can  
provide   a   most   effective   measure   of   the   temperature  
distribution  over  a  given  environment.  Thus,  the  remote  
sensing  is  external  to  the  air  conditioner.  The  device  will  
be   divided   into   two   modules,   the   first   is   the   sensor,  
transducer  and  transmitter  RF.  The  second  module  will  
be   the   receiver   that   sends   the   information   to   the   air  
conditioning.   Many   components   was   necessary,   as:  

temperature   sensors,   transmitters,   receivers,   encoders  
and   decoders,   counters   decades,   amplifiers   and   A   /   D  
converters.  The  measurement  and  transmission  process  
occurs   without   problems,   but   as   the   project   is   still   in  
progress,   exhaustive   tests   are   being   conducted   to  
predict   the   rates   of   measurement   error   and  
transmission  error  in  device.  In  this  development  aim  to  
obtain   a   low-‐cost   device   to   increase   its   market  
potential,  which   results  will  be  widely  discussed   in   this  
article.  

  

   KEY-‐WORDS:  Temperature  Sensor,  remote  device,  RF  transmission,  low-‐cost,  embedded  
system.  
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1. INTRODUÇÃO  

Existem   hoje   no   mercado,   diversos   equipamentos   para   climatizar   ambientes,   esses  
funcionam  recebendo  um  comando  do  usuário,  através  de  controle  remoto  ou  em  painel  de  
controle.  No   entanto   a   leitura   da   temperatura   realizada   por   tais   equipamentos   geralmente  
não  atende  a  uma  precisão  satisfatória  e  nem  mesmo  mede  a  temperatura  real  do  ambiente,  
estimando-‐a  a  partir  da  medição  interna  do  aparelho  (JOHNSON  CONTROLS,  2008;  MACKAY  et  
al,   2003).   Isso   acontece   muito   em   locais   climatizados   como   residências,   escritórios   e   até  
mesmo   na   esfera   industrial   como   em   frigoríficos,   por   exemplo.   Um   inadequado  
sensoriamento  da  temperatura  e  o  errado  dimensionamento  dos  sistemas  de  climatização  a  
um   ambiente   pode   causar   desde   o   desconforto   dos   usuários   do   ambiente,   até   maiores  
prejuízos  como  o  aumento  nos  gastos  com  energia  ou  a  má  conservação  de  alimentos  (caso  
dos  frigoríficos).  

Uma   falha   comum   nos   condicionadores   de   ar   está   no   fato   dos   sensores   de  
temperatura   estarem   localizados   no   interior   do   próprio   aparelho,   sendo   o   controle   de  
temperatura  realizado  com  base  em  estimativa  da  temperatura  do  ambiente  externo  (SILVA,  
2004).   Um   dos   intuitos   desse   projeto   é   aprimorar   o   sensoriamento   da   temperatura   em  
ambientes   com   condicionadores   de   ar   com   baixo   custo   de   desenvolvimento.   E,  
consequentemente,   diminuir   o   consumo   de   energia,   melhorando   o   desempenho   da  
climatização  e  do  aparelho  condicionador  de  ar  (CHEN  et  al,  2007;  MEDEIROS,  2009).  

Para   tanto,   a  metodologia  desse  projeto   foi  dividir  o  dispositivo  em  dois  módulos,  o  
primeiro   é   o   módulo   sensor,   que   realiza   a   aquisição   da   medida   através   de   um   elemento  
sensor  (LM35),  seguida  de  um  bloco  de  conformação  do  sinal,  amplificado  e  apropriado  para  a  
entrada  de  um  conversor  A/D.  Depois  do  valor  digitalizado,  é  feita  codificação  da  medida  em  
níveis   de   temperatura   pré-‐definidos   em   graus   Celsius   para   ser   transmitido   via   RF.   Para  
transmissão   RF   são   utilizados   encoders,   deoders   e   transceptores   AM.   O   segundo   será   o  
módulo   receptor,   o   qual   receberá   a   informação   transmitida   pelo   Módulo   Sensor   e   fará   o  
repasse  para  o  aparelho  de  ar  condicionado  (SILVA  &  VARGAS,  2005).  

Este   trabalho   está   dividido   da   seguinte   forma:   A   seção   2      fará   uma   breve  
fundamentação   sobre  os   conceitos  básicos   importantes  para  o  entendimento  do  assunto;  a  
seção  3  descreverá  a  metodologia  utilizada  para  alcançar  os  objetivos  pretendidos;  a  seção  4  
fará  uma  análise  dos  resultados  e,  por  fim,  a  seção  0  trata  das  conclusões  e  dos  passos  futuros  
do  trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA  

Nesta   seção   serão   tratados   assuntos   teóricos   que   fundamentam   o   projeto   para   o   melhor  
entendimento   de   seu   funcionamento.   Com   isso,   há   uma   abordagem   geral   sobre   conceito   como  
climatização,  sensores  e  dispositivos  remotos.    

2.1 Climatização  

A  climatização  de  um  ambiente  se  dá  pelo  processo  de  tratamento  do  ar  e  ambiente,  
dentro  de  um  local  ou  diversos  locais  fechados,  de  modo  a  controlar  simultaneamente  a  sua  
temperatura,   umidade,   pureza   e   movimentação,   para   obtenção   de   um   ambiente   mais  
agradável   (SILVA   &   VARGAS,   2005).   Para   que   seja   possível   que   tudo   isso   aconteça,   é  
necessário   com   que   o   ar   daquele   ambiente   fechado   entre   em   movimento,   ou   por   forma  
natural  ou  usando  artifícios  como  condicionadores  de  ar  e/ou  algum  tipo  de  umidificador  de  
ar  para  que  o  ambiente  não  fique  com  a  umidade  muito  baixa.  

2.1.1 Sistemas	  de	  Distribuição	  de	  Ar	  

Podemos  definir  o  sistema  de  distribuição  de  ar  de  um  ambiente  em  duas  categorias:  

� Distribuição  simples:  onde  podemos  tratar  o  ambiente  de  forma  mais  simplificada,  
sem  ter  preocupação  em  relação  com  outro  ambiente,  sendo  apenas  um  recinto.  

� Distribuição  em   zonas  múltiplas:   já   em   zonas  múltiplas,   é   necessário   elaborar   um  
projeto  mais   detalhado,   pois   dependendo   de   quantos   cômodos/blocos   o   projeto  
tiver,   eles   podem   ser   facilmente   relacionados   uns   aos   outro,   permitindo   uma  
elaboração  de  forma  dinâmica  para  sua  aplicação  de  distribuição.  

2.2 Sensores  

A   utilização   dos   sensores   é   de   suma   importância   para   obter-‐se   a   percepção   de  
fenômenos  naturais  em  um  ambiente.  O  sensor  pode  ser  caracterizado  como  um  dispositivo  
que   recebe   e   responde   a   um  estímulo   ou   um   sinal,   recebendo   informações   do  meio   físico,  
onde  se  localiza,  e  assim  reagindo  às  condições  impostas  a  ele.  Um  transdutor  por  sua  vez  é  
um  dispositivo  que  converte  um  tipo  de  energia  em  outra  não  necessariamente  em  um  sinal  
elétrico.   Sensores   ou   transdutores   representam   os   componentes   sensoriais   de   sistemas   de  
medição,  que  pertencem  a  um  campo  tecnológico  mais  amplo  chamado  instrumentação,  este  
caracterizado   como   a   ciência   que   estuda,   desenvolve   e   aplica   instrumentos   de   medição   e  
controle  de  processos  (PEARSON  et  al,2007;  CHEN  et  al,  2007).    

2.2.1 Tipos  de  Sensores  e  Transdutores  

Existe  uma  gama  diversa  de  sensores  para  responderem  a  uma  grande  quantidade  de  
fenômenos   presentes   na   natureza.   Podem   converter   diversas   formas   de   energia   em   sinais  
elétricos   como   energia   térmica,   mecânica,   sonora   etc.   Para   conformar   os   sinais   elétricos  
fornecidos   pelos   sensores   são   utilizado   os   transdutores,   que   transformam   o   sinal   vindo   do  
sensor   para   uma   informação   em   alto   nível   como   valores   digitalizados   de   temperatura   em  
graus  Celsius,  pressão  em  Newtons,  etc.  Vemos  abaixo  alguns  exemplos  de  sensores:  
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� Sensores   de   luz:   fotodiodos,   fototransistores,   tubos   fotoelétricos,   células   solares,                
sensores  de  imagem;  

� Sensores  de  som:  microfones,  hidrofone  (transdutor  eletroacústico  que  responde  a  
fontes  sonoras  e  as  transforma  em  impulsos  eléctricos  equivalentes);  

� Sensores   de   temperatura:   termômetros,   termopares,   resistências   sensíveis   à  
temperatura  (termistores),  termômetros  bi-‐metálicos  e  termostatos;  

� Sensores  de  orientação:  giroscópio,  horizonte  artificial,  giroscópio  de  anel  de   laser  
(ring  laser  gyroscope).  

2.3 Dispositivos  Remotos  

Utilizamos   em  nosso   cotidiano  uma   série   de   dispositivos   para   aplicações   como  abrir  
um   portão   de   uma   garagem,   pilotar   um   carrinho   de   brinquedo,   um   barquinho   ou   um  
aviãozinho   usado   em   passatempo,   não   importando   sua   finalidade,   podendo   ser   de   âmbito  
comercial,   doméstico   ou,   na   maior   parte,   industrial   (MACKAY   &  WRIGHT,   2003).   Para   que  
possamos   utilizar   esses   recursos   que   nos   permitem   uma  melhor   praticidade,   utilizamos   da  
comunicação   remota   com   estes   aparelhos   por   meio   de   componentes   básicos,   que   são   os  
codificadores,  decodificadores,  transmissores  e  receptores.    

Caso   haja   comunicação   com   diversos   dispositivos   simultaneamente   já   seriam  
necessários   protocolos   de   comunicação   que   possam   definir   como   o  meio   vai   ser   utilizado,  
prever  colisões,  velocidade,  acesso  etc  (MACKAY  et  al,  2003).    

3. METODOLOGIA  

A  metodologia   utilizada   visou   a   utilização   somente   de   hardware   analógico   e   digital,  
sem  microcontroladores  com  software  embarcado.  O  dispositivo  é  dividido  em  dois  módulos  
principais,   o   primeiro   é   o  módulo   sensor,   que   conterá   o   elemento   sensor,   conformação  do  
sinal,   digitalização   e   transmissão.   O   segundo,   módulo   receptor,   realizará   a   recepção   da  
medida   digitalizada   da   temperatura   vinda   do   módulo   sensor   e   fará   a   comunicação   com   o  
aparelho  de  ar  condicionado.  Na  figura  abaixo  visualiza-‐se  o  diagrama  com  os  dois  módulos  e  
os  seus  respectivos  blocos  internos.  

     

  
Figura  1:  Diagrama  dos  módulos  do  dispositivo.  

2540



PRADO  ET  AL.  (2011)  
  

  

  

3.1 Módulo  Sensor  

Podemos  dividir  esse  módulo  em  quatro  blocos  funcionais:  o  bloco  de  alimentação;  o  
bloco  de  leitura  da  temperatura  do  ambiente;  o  bloco  de  transmissão.  

No  primeiro  bloco,  o  de  sensoriamento  da  temperatura  do  ambiente,  o  dispositivo  é  
constituído  por  um  sensor  de  temperatura  LM35,  o  qual  se  constitui  de  um  sensor  de  precisão  
que  apresenta  uma  tensão  de  saída  linear  relativa  à  temperatura  a  que  ele  está  submetido  no  
momento   em   que   for   alimentado   por   uma   tensão   de   4   –   20   VDC,   variando      10mV   na   sua  
tensão   de   saída   correspondente   à   variação   de   1   grau   Celsius   na   temperatura   a   qual   está  
submetido.  O  mesmo  fornece  com  exatidão  valores  de  temperatura  dentro  da  faixa  de  -‐55ºC  
à  150ºC.  Outra  característica  a  qual  ajudou  na  sua  escolha  está  relacionada  o  seu  baixo  custo.  
Abaixo  podemos  ver  o  gráfico  que   representa  o   funcionamento  do   LM35  e   sua  variação  de  
10mv  a  cada  um  grau  Celsius.  

  

Figura  2:  Curva  de  resposta  do  sensor  LM35.  

O  sinal  gerado  pelo  bloco  de  sensoriamento  da  temperatura  deverá  ser  adequado  para  
a   transmissão,   desse   modo,   no   bloco   de   transmissão   necessitará   do   uso   de   um   bloco  
conformador   de   sinal   utilizando   amplificadores   operacionais.   Utilizaremos   o   amplificador  
LM741,  que  é  um  circuito  integrado  linear  constituído  por  um  bloco  amplificador  de  tensão  de  
alto   ganho   baseado   em   transístores   (bipolares   ou   FET).   Também   será   usado,   na   saída   do  
amplificador,   o   sinal   passa   por   um   conversor   A/D   de   8   bits,   com   a   informação   digitalizada  
podemos   conectar   diretamente   aos   pinos   do   encoder   presente   no   bloco   transmissor.  
Podemos  visualizar  na  figura  abaixo  o  esquema  do  bloco  conformador  de  sinal.  

  

Figura  3:  Bloco  de  conformação  do  sinal.  

O   bloco   de   alimentação   funcionará   a   partir   de   uma   bateria   de   9   volts,   cuja   a   sua  
utilização  será  controlada  por  um  contador,  ativando  ciclicamente  a  alimentação  dos  blocos  
sensor,   conformador   e   transmissor   por   tempo   de   período   determinado.   Essa   alimentação  
cíclica  destina-‐se  a  economizar  energia  no  módulo  sensor  como  um  todo.  Para  realizar  isso  um  
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circuito   contador   e   um   circuito   lógico   foram   utilizado   para   chavear   um   transistor   que  
fornecerá  a  alimentação  aos  blocos  sensor,  conformador  e  transmissor.  Podemos  visualizar  na  
Error!   Reference   source   not   found.,   mostrada   anteriormente,   o   esquema   utilizado   para  
alimentar  os  demais  blocos  de  maneira  cíclica.  

O   bloco   de   transmissor   é   composto   por   um   encoder   (HT12E),   capaz   de   criar   código  
serial  pré-‐definido  para  mensagens  endereçadas  com  8  bits,  5  bits  de  dados  e  frequência  de  
transmissão  de  433MHz.  O  encoder  repassa  a  mensagem  para  o  transmissor  RF  (TWS434)  de  
433Mhz   acoplado   a   uma   antena   omnidicional.   Na   figura   abaixo   podemos   visualizar   os  
componentes  do  bloco  transmissor.  

  

Figura  4:  Bloco  transmissor.  

3.2 Módulo  Receptor  

Este   módulo   fará   a   recepção   dos   dados   enviados   pelo   módulo   sensor,   para   que   o  
condicionador  de  ar  possa  utilizar  uma  medição  externa  e  assim  atuar  de  forma  eficiente.  É  
composto  de  um  receptor  RF  de  433MHz   (RWS434,  CI  casado  com  o  TWS434).  Um  decoder  
(HT12D,  CI  casado  com  o  HT12D)  recebe  os  dados  seriais  vindo  do  receptor  e  retorna  em  sua  
saída   de   forma   paralela,   separado   em   endereço   (8   bits)   e   dados   (5   bits).   Por   fim,   um  
codificador  BCD  define  dez  níveis  diferentes  de  temperatura   (16ºC  à  25ºC)  que  é  repassado  
para  o  aparelho  de  ar  condicionado.  A  Error!  Reference  source  not  found.  a  seguir  denota  o  
sequenciamento  entre  os  componentes  do  módulo  receptor.  

  

Figura  5:  Módulo  receptor  e  seus  componentes.  

4. RESULTADOS  

Diversas   medições   e   testes   foram   realizados   com   o   dispositivo   de   monitoramento   de  
temperatura.  O  comparativo  da  medição  foi  feito  com  o  sensor  de  temperatura  do  multímetro  digital  
da   Minipa®.   Os   testes   mostraram   que   os   resultados   das   medições   foram   compatíveis   com   a  
temperatura  medida  pelo  multímetro  digital.    

A   comunicação   entre   o   sensor   remoto   e   o   receptor   do   ar   condicionado   foi   realizada   com  
sucesso.  Foram  realizados  testes  da  transmissão  da  informação  de  10  temperaturas  diferentes.  Todas  
as  temperaturas  testadas  foram  transmitidas  com  sucesso.  
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Essa   fase   representa   o   estágio   inicial   do   projeto,   em   sua   segunda   etapa,   estão   sendo   feitos  
exaustivos   testes   para   se   previr   as   taxas   de   erro   na  medição   da   temperatura,   utilizando   um   sensor  
industrial   para   medição   de   temperatura   com   resolução   de   três   casas   decimais.   Diversos   testes   de  
transmissão   serão   realizados   com  o  dispositivo.   Testes   com  o   sensor  em  diversos   lugares  dentro  do  
mesmo  ambiente  e  fora  dele,  testando  o  alcance  definido  no  manual  do  transmissor/receptor  RF.  

Como   proposta   de   baixo   custo,   o   dispositivo   mostrou-‐se   compatível   com   a   realidade   do  
mercado.  A  seguir,  o  Error!  Reference  source  not  found.  exibe  o  custo  total  do  dispositivo  e  de  cada  
componente   independentemente.

COMPONENTES   PREÇO  
Bateria  9V  CR2025   R$  0,70  
Trasistor  BC337   R$  0,45  
Oscilador  N555   R$  0,66  
CI  LM35DZ   R$  4,08  
CI  LM741   R$  0,42  
Resistores  diversos   R$  0,90  
Capacitores  diversos   R$  0,50  
Antena  -‐  433-‐SP/434MHz  
PCB-‐Mount  Embeddable  Splatch  

R$  3,50  

SN74HC590AN  contador  8b   R$  1,07  
CI  regulador  de  tensão  7805   R$  0,67  
MCP3004-‐I/P    conversor  A/D   R$  7,15  
TWS434   R$  8,50  
RWS434   R$  8,50  
HT12E   R$  4,55  
HT12D   R$  4,55  
CUSTO  TOTAL   R$  46,20  

Quadro  2:  Preços  dos  Componentes.  

O  comparativo  representado  no  Error!  Reference  source  not  found.  demonstra  que  os  
produtos  existentes  no  mercado,  atualmente,   são  voltados  para   fins  diferentes  do  proposto  
aqui   neste   projeto.   Esse   artigo   propõe   algo   voltado   somente   para   os   aparelhos   de   ar  
condicionado,  com  baixo  custo  para  não  aumentar  o  preço  dos  aparelhos  de  ar  condicionado  
que  poderão  utilizar  o  dispositivo.  Outro  diferencial   será  que  o  dispositivo  proposto  poderá  
atuar  nos  aparelhos  de  ar  condicionado.  O  custo  total  ficou  62%  mais  barato  que  a  média  dos  
preços  dos  produtos  existentes  no  mercado.  

5. CONCLUSÃO  

O   dispositivo   se   encontra   em   condições   de   ser   acoplado   ao   aparelho   de   ar  
condicionado  e   substituir  o  elemento  sensor  contido  no   interior  do  aparelho.  Será   feito  um  
estudo  sobre  o  encapsulamento  do  módulo  interno  ao  aparelho  de  ar  condicionado,  como  ele  
será   inserido   e   como   substituir   pelo   sensor   do   ar   condicionado   vindo   de   fábrica.   O   custo  
previsto  para  essa  etapa  final  é  de  mais  R$  5,00  no  total  a  serem  adicionados  ao  custo  total.  

DISPOSITIVOS   PREÇO  
Dispositivo  proposto   R$  46,20  
Trilho  Din  modelo  TTA-‐101   R$  118,00  
Transm.  temp.  HART  modelo  TMT-‐
192  

R$  149,00  

Sensor  remoto  de  temperatura  e  
umidade  Oregon  Scientific  

R$  99,00  

Quadro  1:  Comparativo  de  preços  entre  produtos.  
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O   propósito   de   manter   o   baixo   custo   do   dispositivo   foi   alcançado   com   êxito,  
representando   4%   do   preço   de   aparelhos   de   ar   condicionado   mais   vendido.   Com   isso,   é  
possível  não  aumentar  o  custo  total  de  um  aparelho  de  ar  condicionado  que  o  dispositivo.    

Com   esse   dispositivo   funcionando   em   conjunto   com   o   ar   condicionado,   poderá   ser  
avaliada   a   possível   economia   de   energia   que   o   dispositivo   trará   ao   enviar   medidas   mais  
confiáveis  sobre  a  temperatura  real  de  um  ambiente  climatizado.  Para  isso  será  necessário  o  
teste  de  consumo  com  o  aparelho  de  ar  condicionado   funcionando  cotidianamente  durante  
mês  para  cálculo  médio  do  seu  novo  consumo  de  energia.  

O   grupo   acredita   que   o   esse   dispositivo   remoto   de   baixo   custo   poderá   trazer  
excelentes   resultados   em   economia   de   energia   e   melhor   eficiência   da   climatização   dos  
aparelhos  de  ar  condicionado,  o  que  só  pode  ser  observados  com  testes  em  médio  prazo.  
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RESUMO  

 
O levantamento radiométrico de São Fernando 

foi realizado utilizando dois cintilômetros que 
forneceram informações de gama total em CPS, 
medições de dose e identificações de elementos 
radioativos. Foi concluido que os níveis de dosagem 
radioativa do centro urbano de São Fernando estão 

dentro dos padrões de dosagem radioativa máxima para 
os membros do público prevista pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear. 

 

 
 
 

 PALAVRAS-CHAVE: Radiometria, Meio Ambiente, Cintilometria, Geofísica e São Fernando. 

 

RADIOMETRIC SURVEY OF SÃO FERNANDO 

ABSTRACT  
 

The radiometric survey of São Fernando was 
conducted using two scintillometer which give 
information of total gamma ray in CPS, dose 
measurements and identifications of radioactive 
elements. It was found that the radiation dose levels of 

the urban center of São Fernando are within the 
standards of maximum radiation dose for members of 
the public provided by the National Commission of 
Nuclear Energy. 

 

 KEY-WORDS: Radiometry, Environment, Scintillation, Geophysics and São Fernando. 
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LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DE SÃO FERNANDO 

 
INTRODUÇÃO 
 

O munícipio de São Fernando é localizado na região do Seridó, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no ano 2010, sua população é de 3401 habitantes. São Fernando 

encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema. O seu relevo é de 200 a 400 metros de 

altitude. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Radioatividade 

Desde os primórdios o homem conviveu com a radioatividade, na superfície com as rochas, 

que podemos encontrar elementos radioativos, como o urânio-238, tório-232, rádio-226 e rádio-228, 

nos vegetais, que podemos encontrar o potássio-40, e até nas plantas, com o carbono-14. A 

radioatividade é decorrente de átomos instáveis, ou seja, átomos que não possuem o mesmo número 

de nêutrons e prótons. 

Emissões Radioativas 

As emissões radioativas são um fenômeno que ocorre em átomos instáveis, ou seja, em 

átomos que possuem seu núcleo muito energético, assim, essa instabilidade manifesta-se através do 

decaimento radioativo, que vem a ser a desintegração do núcleo através da emissão de energia em 

forma de radiação eletromagnética (raios gama) ou de partículas alfa e beta. 

Cintilações por Segundo (CPS) 

CPS não é uma grandeza física, mas apenas uma taxa de contagem por segundo. Isso significa 

que dois aparelhos podem registrar diferentes contagens para uma mesma amostra. Assim, medidas 

em CPS não são correlacionáveis entre si (MOURA, 2003). Com base nesta premissa, pode-se ver a 

diferença dos resultados nas figuras 4 e 5. 

Dose Radioativa 

A dosagem radioativa é a representação numérica da quantidade de radiação irradiada por 

um ser vivo em um dado ambiente, sendo essa dose radioativa medida em Sievert (Sv).  Para cada tipo 

de órgão do nosso corpo, há um limite de dose diferente. O CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear) classifica as pessoas em dois tipos: IOE(Indivíduo Ocupacionalmente Exposto) e indivíduos do 

público, os IOE são aqueles que trabalham em contato com a radiação, e os indivíduos do público são 

qualquer membro da população que não submetidos à exposição ocupacional ou exposição médica. 
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Quadro 1 – Limites de dose efetiva no organismo de pessoas profissionalmente expostas e membros 

do público (Norma CNEN-NN-3.01 de Setembro de 2011) 

Limites de Dose (Dose Efetiva no organismo) 

Pessoas Profissionalmente Expostas 20000000 nSv 

Membros do Público 1000000 nSv 

 

A extensão dos danos à saúde depende da dose e do tempo de exposição e até da região do 

corpo atingida. Os pulsos, por exemplo, são mais resistentes à radiação. A medula óssea, ao contrário, 

é o órgão mais sensível (PIRES, 2011).  

Quadro 2 – Limites de doses equivalentes anuais para pessoas profissionalmente expostas e 

membros do público (Norma CNEN-NN-3.01 de Setembro de 2011) 

Limites de Dose ( Dose equivalente Anual) 

 Pessoas Profissionalmente Expostas Membros do Público 

Cristalino 20000000 nSv 25000000 nSv 

Pele 500000000 nSv 50000000 nSv 

Mãos e pés 500000000 nSv — 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS 
 

Equipamentos 

Os equipamentos utilizados no levantamento radiométrico de São Fernando foram o 

cintilômetro microLAB (Figura  1), que possui 5 escalas de medição, as quais são as 150 cps, 500 cps, 

1.500 cps, 5.000 cps e a escala teste, que se comporta como um medidor qualitativo, e o cintilômetro 

digital RS-220 Super-IDENT (Figura 2) que além de medir as cintilações por segundo como o microLAB, 

ele também mede a taxa de dose radioativa e identifica os isótopos radioativos que estão emitindo a 

radiação no ambiente. Os equipamentos pertencem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal – Central.  
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Figura 1 – Cintilômetro microLAB 

 

Figura 2 – Cintilômetro RS-220 Super-IDENT 

Softwares 

Para a análise e processamento dos dados, fez-se uso dos seguintes softwares de 

processamento e geoprocessamento: 

 Geosoft Oasis Montaj 6.4.2 

 Microsoft Office Excel 2010 

 ArcMap 9.3 

Plantas 

Para o levantamento, foi elaborado um polígono englobando parte da área urbana de São 

Fernando e seus arredores, com o polígono definido, foi elaborado um mapa base (Figura 3) contendo 

drenagens, açudes, curvas de nível e outros pontos de referência para a ida ao campo. 
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Figura 3 – Mapa base da área do levantamento radiométrico de São Fernando 

 

Métodos 
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Foi determinado que as estações de coleta fossem ser definidas em campo, assim, 

otimizando o tempo e colhendo o maior número de informações.  Em cada ponto, foi definido sua 

localização a partir de um GPS, seu horário e para o caso do cintilômetro microLAB, o gama total, e 

para o cintilômetro RS-122 SUPER-IDENT, o gama total, a dose por hora e a identificação do isótopo 

radioativo. Os dados foram colhidos dos dois cintilômetros e transcritos para a caderneta de campo.  

Concluído a fase obtenção dos dados, se deu a fase de processamento de dados. Foi utilizado 

o Microsoft Office Excel 2010 para a organização e digitalização dos dados colhidos, em seguida, as 

informações foram repassadas para o Geosoft Oasis Montaj 6.4 para a criação do grid, e em seguida a 

criação do mapa. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 

As informações foram colhidas de 123 estações de coleta, distribuídos na área de pesquisa 

delimitada, nas identificações dos radioisótopos, foi encontrado o Th-232 e K-40. Nos mapas presentes 

nas figuras 4 a 6, os locais de maior intensidade do campo radioativo são indicados pela cor rósea, e os 

de menor intensidade pela cor azul.  
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Figura 4 - Campo radioativo(cps) de São Fernando medido microLAB 

 

Figura 5 - Campo radioativo(cps) de São Fernando medido pelo RS-122 Super-IDENT 

Fazendo uma correlação com o mapa base, podemos observar que as anomalias se 

encontram nas partes mais montanhosas, como por exemplo, próximo ao centro urbano de São 

Fernando e ao norte onde se encontram duas serras. 
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Figura 6 – Taxas de dose radioativa(nSV/h) de São Fernando medido pelo RS-122 Super-IDENT 

Assim como nos outros mapas, as anomalias se encontram nas áreas mais montanhosas. Um 

homem que viva nas áreas em que a taxa de dose radioativa seja maior do que 116 nSV/h, está acima 

do limite proposto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é de 1000000 nSV por ano. 

CONCLUSÃO 
 

Com o levantamento radiométrico, foi concluído que os níveis de dosagem radioativa do 

centro urbano de São Fernando estão dentro dos padrões de dosagem radioativa máxima para os 

membros do público prevista pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas ao norte há diversas 

áreas em que esse limite é ultrapassado. 
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